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Inleiding
Forum is een organisatie voor multiculturele ontwikkeling en houdt zich bezig met de stimulering
van integratie van minderheden in Nederland. De laatste jaren is ‘integratie’ een belangrijk thema
in het publieke debat. Zeker na de moord op Theo van Gogh zorgen incidenten als het hinderen
en bedreigen van hulpverleners (Amsterdam) of buschauffeurs (Gouda) van tijd tot tijd voor
hevige opwinding. FORUM heeft de Nederlandse Nieuwsmonitor gevraagd een onderzoek uit te
voeren om de berichtgeving over recente lokale conflicten in de Nederlandse maatschappij onder
de loep te nemen. Voor veel mensen is de berichtgeving de informatiebron bij uitstek om over
dergelijke incidenten te worden geinformeerd. Journalisten op hun beurt maken keuzes bij het de
selectie van het nieuws en het verslaan van de gebeurtenissen die zij nieuwswaardig vinden. Op
deze manier hebben media een belangrijke invloed op de manier waarop het publiek tegen
gebeurtenissen aankijkt. Zo ook in het geval van lokale conflicten. In dit onderzoek kijken we
naar de berichtgeving over 4 lokale incidenten die recentelijk in respectievelijk het nationale
nieuws (Culemborg en Gouda) en het lokale nieuws (Donderberg in Roermond en Leidsche Rijn
in Utrecht) gevoerd zijn. De centrale onderzoeksvraag hierbij luidt:
Hoe heeft de berichtgeving rondom deze incidenten zich ontwikkeld en wat is de dynamiek tussen de gebeurtenissen,
de media en de politiek?
In deze rapportage onderzoeken we de verslaggeving van conflicten in Gouda, Culemborg,
Roermond en Leidsche Rijn. De incidenten zoals de rellen tussen Marokkaans-Nederlandse en
Moluks-Nederlandse jongeren in Culemborg is door sommige opinieleiders al omschreven als
een 'mediahype'. In dit onderzoek gaan we na in hoeverre er sprake was van mediahypes rond
deze gebeurtenissen en welke factoren van invloed zijn geweest op het verloop van de
berichtgeving. Deze analyses geven inzicht in de manier waarop mediaberichtgeving zich
ontwikkelt in het geval van incidenten en kunnen licht werpen op de redenen waarom een
onderwerp al dan niet een groot, landelijk nieuwsonderwerp wordt. Voor de direct betrokkenen
geeft dergelijk onderzoek inzicht in de manier waarop media functioneren en waar mogelijkheden
liggen om het nieuws te beinvloeden. Voor de burger is een dergelijk onderzoek interessant om
meer inzicht te krijgen in de manier waarop hij of zij als nieuwsconsument wordt beinvloed door
de berichtgeving. Voor de journalist ten slotte is het van belang omdat het onderzoek
aanknopingspunten biedt voor een kritische reflectie op de journalistieke praktijk.
Het rapport is als volgt opgebouwd. We beginnen met een theoretische beschouwing over
mediahypes en de invloed van journalistiek op de samenleving. Uit deze literatuurstudie volgen
een aantal deelvragen. Na een beschrijving van de dataverzameling, de methode van onderzoek
en de operationalisatie van de verschillende concepten, presenteren we een overzicht van de
resultaten. In dit overzicht bespreken we per casus een aantal kenmerken van de berichtgeving en
factoren die invloed hebben op het verloop van de berichtgeving. Dit overzicht is een
samenvatting van een uitgebreide analyse die in de bijlage is te vinden. In een concluderend
hoofdstuk beantwoorden we de deelvragen en komen we tot een typologie van mediahypes.
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Theorie
Journalisten maken keuzes aangaande de nieuwswaardigheid en de presentatie van het nieuws. De
eerste keuze wordt gemaakt in het proces van nieuwsselectie. Nieuws is geen gegeven, maar het
gevolg van overwegingen van de journalist. Deze selectie vindt plaats op basis van zogenaamde
nieuwswaarden. De criteria met behulp waarvan nieuwswaardigheid wordt vastgesteld is een
veelvuldig onderzocht thema in de communicatiewetenschap (zie o.a. Galtung & Ruge, 1965;
Harcup & O’Neill, 2001). Er blijken een aantal criteria te zijn die een gebeurtenis bijna altijd
nieuwswaardig maken:
 Conflict. Een conflict tussen actoren is nieuwswaardiger dan overeenstemming tussen hen.
 Negativiteit. Slecht nieuws is nieuwswaardiger dan goed nieuws.
 Onverwachtheid. Ongebruikelijke gebeurtenissen zijn nieuwswaardiger dan wat vaker
gebeurt of wat al op de agenda stond.
 Schaal. Waar meer mensen bij betrokken zijn, is nieuwswaardiger dan wat slechts
enkelingen treft.
 Ambiguïteit. Helder nieuws is eerder nieuws dan een complexe gebeurtenis.
 Macht. Gebeurtenissen in machtige landen en rond machtige personen zijn
nieuwswaardiger dan die in kleine landen en rond machteloze actoren.
 Personalisering. Gebeurtenissen rond (bekende) personen worden eerder nieuws dan
abstracte ontwikkelingen.
 Nabijheid. Hoe herkenbaarder gebeurtenissen door geografische of culturele nabijheid zijn,
des te eerder worden ze nieuws.
 Continuïteit. Wanneer een gebeurtenis eenmaal nieuws is, is de kans dat het nieuws blijft
groter.
 Compositie. Wanneer er al een aantal items over een onderwerp zijn gepubliceerd, is de
kans minder groot dat nieuwe items weer nieuws worden.
De redenering is simpel: Hoe meer van de criteria gelden, des te hoger de nieuwswaarde van een
onderwerp en des te groter de kans dat een verhaal erover in het medium doordringt. Bijna alle
grotere nieuwsverhalen zijn gebaseerd op een combinatie van de nieuwswaarden. Zo was de
aanslag tijdens Koninginnedag nieuwswaardig vanwege het onverwachte karakter, de hoeveelheid
doden en gewonden en het feit dat de aanslag gericht was op ons staatshoofd.
Agenda-setting en framing
Met de selectie van het nieuws beïnvloeden de media ook de samenleving. Een eerste vorm van
beïnvloeding door de media ontstaat doordat de keuzes van de onderwerpen terug te vinden zijn
in het publieke debat. McCombs en Shaw (1972) toonden dit zogenoemde agenda-setting effect aan
toen zij de berichtgeving rond de Amerikaanse verkiezingen van 1968 bestudeerden en
tegelijkertijd het publiek ondervroegen over de in hun ogen belangrijkste problemen waar het
land mee te maken had. Er bleek een sterke relatie te bestaan tussen de berichtgeving en de
antwoorden van het publiek. In andere woorden, de onderwerpen zoals besproken in de media
vormden ook de onderwerpen op de agenda van het publiek. Een zelfde effect is daarna in veel
andere studies vastgesteld.
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De manier waarop een onderwerp wordt gebracht, hoe het onderwerp wordt ingekleed, is
een keuze die door de journalist gemaakt wordt. Dit wordt ook wel ‘framing’ genoemd. Een
nieuwsbericht kan vanuit verschillende frames worden beschreven. Bij accent frames, ook wel
“issue framing” genoemd, worden bepaalde aspecten van een onderwerp benadrukt (Druckman,
2004). Issue frames vormen een inhoudelijk onderdeel van het onderzoek naar nieuws frames: “die
retorische en stilistische keuzes (…) in het nieuws, die de interpretaties van de behandelde
onderwerpen veranderen en een coherent onderdeel vormen van de nieuwsomgeving” (Cappella
& Jamieson, 1997, p. 39-40). Omdat de meeste burgers de media als (politieke) nieuwsbron
beschouwen, kan de verandering in de benadering van informatie vergaande consequenties
hebben. Onderzoek heeft aangetoond dat journalistieke overwegingen tijdens politieke
campagnes, de manier waarop de gekozen onderwerpen worden belicht, veel invloed kunnen
hebben op de publieke opinie (Kleinnijenhuis et al., 2007). Dit proces waarbij de frames, zoals
gebruikt door de journalist, leiden tot een bepaald effect bij de nieuwsconsument wordt
framesetting genoemd.
Mediahypes
De invloed van de media op de agenda van het publiek en de manier waarop men over issues
nadenkt, is tijdens een mediahype nog sterker. Volgens Vasterman (2005, p.9) kan een mediahype worden omschreven als “a media-generated, wall-to-wall news wave, triggered by one specific event and
enlarged by the self-reinforcing processes within the news production of the media.” Om van een mediahype te
spreken moet er aan diverse criteria worden voldaan. Zo dient er plotseling een enorme
hoeveelheid aandacht voor een onderwerp te zijn, om vervolgens een afzwakking van deze
aandacht waar te nemen. De mate van aandacht loopt niet synchroon met de frequentie van de
gebeurtenissen. In de tweede plaats moet het gaan om een key-event, dat de reden is van de
aandacht. Ten derde maken de media het nieuws in plaats van dat ze het verslaan. Dit ‘maken’
gebeurt bijvoorbeeld met behulp van opiniestukken waarop gereageerd wordt. Ten slotte moet er
interactie plaats vinden tussen media en sociale en politieke actoren (Vasterman, 2005).
De eerder besproken nieuwswaarden spelen een belangrijke rol bij mediahypes. Niet
alleen moet het onderwerp aan een aantal nieuwswaarden voldoen, veelal is er ook sprake van een
aantal andere kenmerken van de gebeurtenis. Ten eerste moet er sprake zijn van schending van
een publieke norm. Ook moet het onderwerp geschikt zijn voor publiek debat. Ten slotte moet
het mogelijk zijn voor media om de gebeurtenis te belichten vanuit verschillende hoeken (Wien &
Elmelund-Præstekær, 2009).
Hypes beginnen met een key-event, ook wel trigger-event genoemd in de literatuur. Deze
gebeurtenissen voldoen aan een groot aantal nieuwswaarden zoals hierboven uiteengezet. Uit
onderzoek naar de anatomie van hypes in Denemarken komen de onderzoekers uit op een vijftal
nieuwswaarden waaraan de key-events voldoen: het zijn zogenaamde ‘breaking news stories’ met
een hoge mate van conflict, of sensatie. Daarnaast zijn de gebeurtenissen relevant voor het
publiek en kan het publiek zich identificeren. (Wien & Elmelund-Præstekær, 2009: 193-194).
Het onderzoek in Denemarken relateert de fases van een hype aan de issue-attention cycle
van Downs (1972). Downs beschrijft daarin 5 fases waar de berichtgeving over crises in de
Verenigde Staten doorheen gaan. De eerste fase behelst het constateren van het probleem,
waarna in de tweede fase het publiek zich hiervan bewust wordt en meningen gaat uiten over de
manier waarop het probleem moet worden opgelost. In een derde fase realiseert men zich wat het
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betekent om het probleem daadwerkelijk op te lossen. Deze fase gaat naadloos over op een
vierde fase waarin er steeds minder aandacht bestaat voor het probleem. Steeds meer mensen
realiseren zich dat het daadwerkelijk oplossen van het probleem een enorme inspanning vergt en
zij kunnen op verschillende manieren reageren. Of men raakt ontmoedigd, of men voelt zich
bedreigd en blijft daarom stil of men raakt verveeld door het onderwerp. Veelal vindt een
combinatie van reacties plaats die in ieder geval leidt tot een aanzienlijke daling van de aandacht
voor het probleem in de media. Op dat moment begint de vijfde fase, de zogenaamde postprobleem fase, waarin er weinig tot geen aandacht meer is voor het issue.
Een hype, zo stellen de onderzoekers uit Denemarken, loopt een aantal van deze fases door. Een
hype duurt gemiddeld drie weken. De eerste is de verontwaardiging rond het key-event, waarna
de tweede fase, die van het publieke bewustzijn, begint. De derde fase, waarin men zich realiseert
dat het oplossen van het probleem niet zo eenvoudig is, zorgt ervoor dat de aandacht sterk daalt
en de hype voorbij gaat (Wien & Elmelund-Præstekær, 2009). Zoals ook Vasterman (2005) stelt
wordt de gestage daling van media-aandacht aan het eind van een mediahype niet zozeer
veroorzaakt doordat een onderwerp minder interessant is geworden, maar omdat er een gevoel
van verzadiging bij het publiek optreedt. Het publiek verliest interesse omdat de media-aandacht
op een gegeven moment niets meer dan herhaling wordt (Vasterman, 2005). De onderzoekers
verklaren de drie weken dat een hype duurt, door het gebruik van de bronnen door de
journalisten. Zij leunen in de eerste fase sterk op politici, belangengroepen en direct betrokkenen.
Voor politici en belangengroepen is het belangrijk om media-aandacht te krijgen tijdens een hype.
‘The mediahype becomes an opportunity for ministers or the parties’ speakers of social affairs to present and
promote their ideas and concrete proposals to the mass media audience’ (Elmelund- Præstekær & Wien,
2008). In een onderzoek naar de affaire rond Mabel Wisse Smit wordt een vergelijkbare conclusie
getrokken (Scholten et al., 2007: 171-175).
Na een paar dagen richten de media zich op experts. Deze experts, zo betogen de Deense
onderzoekers, zijn de sleutel tot het vervolg van de hype. Zij kunnen drie dingen doen: 1) het
presenteren van oplossingen waardoor de hype in de derde fase van de issue-attention cycle
terechtkomt en aandacht verdwijnt. 2) het geven van een breder perspectief op de problemen en
de complexiteit, zonder daarbij panklare oplossingen te geven. De media kunnen vervolgens geen
duidelijk, gesimplificeerd beeld brengen aan het publiek en het probleem verliest zijn momentum.
3) het verschuiven van de focus naar gerelateerde problemen en thema’s die zorgen voor een
follow-up van het verhaal.
Uit onderzoek naar de berichtgevig rond de film Fitna blijkt deze interactie tussen
bronnen ook van belang (Ruigrok et al. 2007). De onderzoekers vonden dat de toon wordt gezet
door het issue, de aankondiging van de film, de naam van de film, de daadwerkelijke vertoning
van de film, waarna de politici en experts reageren. De burgers volgen later in het debat. De
berichtgeving liet een actie-reactiepatroon zien waarbij de hype vooral in stand werd gehouden
doordat een groot aantal betrokkenen - politici, experts en burgers - op elkaar bleven reageren.
Wat betreft de journalistieke praktijk tijdens de mediahype krijgen journalisten te maken met
invloeden vanuit de maatschappij. Naast de daadwerkelijke gebeurtenissen worden journalisten
beïnvloed door officiële bronnen. Media zijn geneigd de regering te volgen (Bennett et al., 2007;
Scholten & Ruigrok, 2005). Daarnaast zijn er vanuit het publiek diverse belangengroepen die
invloed proberen uit te oefenen op de media (Meyer, 2004; Vliegenthart & Roggeband, 2007). Zij
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proberen het nieuws te beïnvloeden door middel van persberichten of interviews. Een derde
invloed op de agenda van de media is de berichtgeving zoals gevonden in andere media, oftewel
de intermedia invloed (Danielian & Reese, 1989). Een invloed op dit niveau is afkomstig van
andere (elite) media. Hierbij kunnen bepaalde media de agenda beïnvloeden van andere media.
Een aantal studies heeft aangetoond dat de New York Times een dergelijke rol vervult. Als deze
krant het onderwerp nieuwswaardig heeft bevonden, dan zullen andere media volgen. Dit
fenomeen is vooral tijdens mediahypes aan de orde. Zo onderzocht Breen (1997) het intermediaeffect in 1993 toen een katholieke broeder werd veroordeeld voor aanranding van 28 kinderen.
Breen concludeerde dat journalisten elkaar kopieerden zonder voldoende controle van de feiten
waardoor de teneur van de berichtgeving negatiever werd (Breen, 1997, p. 354).
Frames door de tijd heen; Media Templates
Een mediahype beschikt over dynamiek, de aandacht van de media voor een bepaald thema
neemt sterk toe en zwakt op een gegeven moment weer af. De aandacht kan in een tweede hype,
verbonden aan hetzelfde thema, weer toenemen. Hierbij is het de vraag of het verhaal van de
eerste hype zich herhaalt, waarbij een dominant discours ontstaat dat verbonden is aan de hype.
De theorie over media templates speelt hier een rol. Dit zijn eigenlijk frames die als hulpmiddel
dienen voor zowel journalist als publiek om een verhaal in een context te plaatsen. Deze
templates zijn gebaseerd op eerdere gebeurtenissen waarover uitgebreid verslag is gedaan in de
nieuwsmedia. Op deze manier wordt een sociale kwestie omlijst met een narratief dat van invloed
is op het debat dat vandaag de dag en in de toekomst wordt gevoerd (Kitzinger, 2000). De
presentatie van het nieuws, de frames waarin het geplaatst wordt, zijn het gevolg van eerdere
berichtgeving. Templates roepen associaties op met eerdere berichtgeving over gerelateerde
nieuwsgebeurtenissen. In de associaties met het verleden ligt het verband met associatieve
framing. Templates zijn patronen van associaties die worden toegepast, met als gevolg een
associatie tussen nieuws en een narratief discours. De gebeurtenissen rondom 9/11 zijn een
voorbeeld van een template. Berichtgeving over zaken gerelateerd aan terrorisme werd lange tijd
binnen dit template geplaatst (Gillespie et al., 2010; Ruigrok & Van Atteveldt, 2007).
De berichtgeving over incidenten
Integratie en immigratie is een overkoepelend thema dat we in ruime mate terug vinden in het
nieuws. De vier incidenten die centraal staan in dit onderzoek zijn verbonden aan de
multiculturele samenleving. In alle vier de gevallen spelen Marokkaans-Nederlandse jongeren een
rol in de berichtgeving. Zoals we zagen zijn slecht nieuws en onverwachtheid belangrijke
nieuwswaarden. Dit leidt er toe dat minderheden of ‘out-groups’ vaak worden geassocieerd met
conflict, drama, geweld en controverse. Daarnaast hebben journalisten vaak niet de tijd om zich
uitgebreid te verdiepen in een verhaal en experts rondom het thema te raadplegen. De kennis
over minderheden is hierdoor vaak beperkt. Ten slotte leven ook journalisten in een samenleving
vol vooroordelen, waardoor informatie wordt gebracht vanuit een bepaalde overtuiging die
onderhevig is aan invloeden vanuit de samenleving (Wal, D’Haenens & Koeman, 2005).
Welke effecten ten grondslag liggen aan de opleving van de berichtgeving, kan verschillen.
Echter, zoals blijkt uit onderzoek, verloopt een mediahype in grote lijnen over drie weken als
afnemende golven. De eerste golf wordt veroorzaakt door het trigger event, waarna er een aantal
kleinere golven volgen doordat er een follow-up komt op de berichtgeving. Per golf is er sprake
van een opeenvolging van bronnen. De politici en het publiek beginnen de discussie waarna de
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experts volgen. Na twee à drie golven ontstaat er een vermoeidheid in het nieuws waarna de
berichtgeving afzwakt. Dit is weergegeven in onderstaande figuur.
Figuur 1. Een anatomie van mediahypes (gebaseerd op onderzoek van Wien &
Elmelund-Præstekær (2009))

Aan de hand van het literatuuroverzicht komen we tot de volgende onderzoeksvragen en
deelvragen:
1. Hoe ontwikkelt de berichtgeving over de gebeurtenissen zich?
a. Zijn er verschillende stadia te ontdekken in de berichtgeving en hoe verlopen die?
b. Wat is de rol van betrokken actoren in het verloop van de berichtgeving?
c. Is er sprake van een dominant frame of een mix van frames en hoe ontwikkelt dit zich over tijd?
2. Welke factoren bepalen het verloop van de berichtgeving?
a. In hoeverre zien we een nieuwsdynamiek? Welke media zijn agenda-settend?
b. Welke actoren sturen de berichtgeving en hoe wordt hier door andere relevante actoren op gereageerd?
c. In hoeverre is er sprake van een interactie tussen verschillende frames?
d. In hoeverre is er sprake van een lokale danwel een nationale dimensie?
Associatieve Framing
Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van frames die in de media worden gepresenteerd op
de beelden die leven bij het publiek. Ondanks de grote verschillen tussen de diverse vormen van
onderzoek naar het fenomeen framing kunnen we vaststellen dat de gemeenschappelijke noemer
bestaat uit associaties, hetzij tussen concepten, hetzij tussen concepten en kenmerken hetzij
tussen meer complexe netwerken van concepten en kenmerken. Vandaar dat we uit gaan van
zogenaamde ‘associatieve frames’. Deze frames bestaan uit associaties tussen objecten. De
complexiteit van deze associaties neemt toe naarmate het niveau van invloed gedetailleerder
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wordt1. In dit onderzoek richten wij ons op verschillende nieuwsframes. Toegepast op onderzoek
naar de incidenten gaan we uit van de indeling zoals die ook bij onderzoek naar social
movements wordt gehanteerd (Snow & Benford, 1988): diagnostische- en prognostische frames.
In het geval van een diagnostisch frame wordt een diagnose gesteld. In het bijzonder is men
gemoeid met de kwestie van schuld in relatie tot een situatie die nodig aan verandering toe is. In
een prognostisch frame wordt het belang van een oplossing onderstreept waarbij zelfs zo ver
wordt gegaan dat een oplossing wordt aangedragen (Snow, Vliegenthart & Corrigal-Brown,
2007).

Methode en operationalisatie
In dit hoofdstuk bespreken we de methodologie die ten grondslag ligt aan het onderzoek en de
manier waarop we de onderzoeksvragen zoals geformuleerd zullen beantwoorden. Dit onderzoek
bestaat uit een viertal stappen die hieronder zullen worden beschreven: Dataverzameling, het
meten van kenobjecten, het bepalen van frames, en de analyse van de mediadynamiek.

Dataverzameling
Wat betreft de dagbladen maken we gebruik van de berichtgeving in zowel landelijke als regionale
dagbladen. De landelijke kranten zijn voor alle zaken gelijk, de gebruikte regionale kranten
verschillen per zaak. Op landelijk niveau nemen we berichtgeving uit de Volkskrant, NRC
Handelsblad, De Telegraaf, Algemeen Dagblad, Trouw, NRC Next, De Pers, Metro en Spits mee in de
analyse. Op regionaal niveau wordt gebruik gemaakt van berichtgeving uit Algemeen
Dagblad/Groene Hart voor Gouda, De Gelderlander in het geval van Culemborg, Algemeen
Dagblad/Utrechts Nieuwsblad voor Leidsche Rijn en De Limburger (en in de automatische analyse
ook het Limburgs Dagblad), voor de casus Roermond. De relevante artikelen zijn geselecteerd
door middel van zoekstrings die te vinden zijn in bijlage B.
Als vertegenwoordiging voor het nieuws op de televisie hebben we gekozen om alleen het NOS
Journaal mee te nemen. Voor de analyse van hetgeen er op het journaal besproken wordt hebben
we de ondertiteling van het journaal gebruikt. De relevante journaals zijn eveneens met de
zoekstrings in bijlage B opgezocht. Daarnaast zijn er ook berichten op de internet fora Geenstijl.nl,
Fok.nl en Marokko.nl meegenomen. Ook de berichten op deze fora zijn geselecteerd aan de hand
van de zoekstrings in bijlage B. Als laatst zijn ook persberichten, uitgegeven door de betreffende
gemeentes over de incidenten, meegenomen in het onderzoek. Deze zijn verkregen door aan de
desbetreffende gemeentes te vragen of zij de persberichten naar ons toe wilden sturen.
De vier zaken vinden plaats in verschillende periodes. Daarom nemen we voor elke casus
verschillende periodes mee in het onderzoek. Wat betreft Gouda wordt gekeken naar
berichtgeving in de periode vanaf 14 september 2008, voor Culemborg de periode vanaf 1 januari
2010; de casus Leidsche Rijn bevat berichtgeving vanaf 11 juni 2010; in het geval Roermond is
berichtgeving vanaf 6 oktober 2009 meegenomen. Van alle zaken is de berichtgeving bekeken tot
en met mei 2011.

1

Zie voor de wetenschappelijke onderbouwing Ruigrok & Van Atteveldt (2007).
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Operationalisatie: Kenobjecten en Frames
De eerste stap na het verzamelen van de documenten is het bepalen van het voorkomen van de
voor het onderzoek relevante concepten. In het onderzoek werken we met een kenobjectenlijst, een
thematische lijst waarin de onderwerpen, organisaties en personen voorkomen die relevant zijn
voor het onderzoek. De basis van deze lijst vormt een algemene kenobjectenlijst die is gebaseerd
op jarenlang wetenschappelijk mediaonderzoek, waardoor deze door de jaren heen is gegroeid en
bijgesteld. Deze lijst is daarna aangepast voor het huidige onderzoek zodat de voor de deelvragen
relevante actoren onderwerpen en actoren voorkomen.
Nadat bepaald is welke onderwerpen en actoren voorkomen in de verschillende documenten
wordt bepaald op welke manier het document is geframed. Volgens de definitie van associatieve
framing is een frame een bepaalde associatie tussen twee of meer onderwerpen en actoren. Een law
& order frame is bijvoorbeeld een combinatie waarbij de sterke arm (actor) op moet treden tegen
de verstoring van de openbare orde (onderwerp). Leidraad bij de definitie van frames is het
onderscheid tussen prognose en diagnose, zoals onder andere gemaakt door Snow en Benford
(1988). Een diagnostisch frame beschrijft wat het probleem is en/of wat de oorzaken zijn, terwijl
een prognostisch frame beschrijft hoe het probleem opgelost dient te worden. Deze twee
hoofdframes worden voor dit onderzoek verder gespecificeerd in een aantal concrete frames.
Diagnostische Frames. Drie frames vallen onder de noemer diagnostisch, deze zullen we nu
bespreken.
1. Binnen het Terreur en Criminaliteit Frame ligt de nadruk op de overlast die wordt
veroorzaakt door probleemjongeren. De overlast wordt verbonden aan criminaliteit
omdat de wet wordt overtreden. Het element van terreur duidt op het taalgebruik van
actoren in de media. Zo is over jongeren die overlast veroorzaken gesproken als
´straatterroristen´ die ´straatterreur´ veroorzaken. Hierbij ging het voornamelijk over
Marokkaans-Nederlandse jongeren die andere mensen zouden terroriseren (Koemans,
2010).
2. Het Overheid Falend Frame kent het zwaartepunt toe aan het optreden van de overheid,
wanneer het frame wordt gebruikt komt deze tekort. Een deel van het frame relateert aan
het Responsibility Frame, namelijk het element waar verantwoordelijkheid voor het
oplossen of het veroorzaken van een probleem wordt toegewezen aan een individu,
groep, institutie of land (Valkenburg, Semetko & De Vreese, 1999). In dit onderzoek gaat
het om het veroorzaken van een probleem en wordt de overheid aangewezen als
verantwoordelijk voor de problematiek.
3. Het Immigratie Frame dient ertoe om duidelijk te maken dat de komst van immigranten
oorzakelijk is voor bepaalde problematiek in Nederland (Snow, Vliegenthart & CorrigalBrown, 2007).
Prognostische Frames. Onder de prognostische frames hebben we de volgende frames
geschaard:
1. Het Dialoog Frame staat in het teken van de dialoog tussen betrokken actoren. Vanuit een
prognostisch perspectief wordt in het bijzonder gekeken naar de dialoog tussen
autoriteiten en de vermeende daders van ongeregeldheden. De dialoog moet ertoe leiden
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dat betrokken actoren elkaar beter begrijpen en zodoende uit dit wederzijds begrip
positieve maatschappelijke gevolgen vloeien (Snow, Vliegenthart & Corrigal-Brown,
2007).
2. Binnen het Opvoed Frame zijn opvoeding en onderwijs van de jeugd de centrale elementen,
het zou moeten leiden tot meer verantwoordelijke burgers waaruit vervolgens positieve
gevolgen voor de samenleving ontstaan (Snow, Vliegenthart & Corrigal-Brown, 2007).
3. Het Law and Order Frame behelst het benadrukken van het wederkeren van de rust en de
orde, dit wordt gezien als de verantwoordelijk van de autoriteiten, hieronder vallen zowel
lokale als landelijke overheden. Het Law and Order Frame is reeds onderzocht in
berichtgeving over onrust waarbij jongeren uit groepen van minderheden betrokken
waren (Snow, Vliegenthart & Corrigal-Brown, 2007). Dit frame kan worden verdeeld in
vijf frames:
a. Politie Leger Daadkrachtig Frame. Binnen dit frame wordt de oplossing voor
ongeregeldheden gekoppeld aan hard optreden door de politie of het leger. Het
leger noemen we hier omdat dit door de PVV is aangedragen als mogelijke
oplossing. Een voorbeeld van streng politieoptreden is de inzet van de mobiele
eenheid.
b. Gemeente Daadkrachtig Frame. Het uitgangspunt is de gedachte dat de gemeente een
belangrijke rol kan innemen waar het gaat om het tegengaan van onrust.
Bijvoorbeeld de burgemeester kan doorslaggevend zijn in de bestrijding van
criminaliteit door het uitzetten van een bepaald beleid.
c. Rechtspraak Frame. Hier ligt de nadruk op de rechtspraak als oplossing voor
ongeregeldheden in de samenleving.
d. Order Abstract Frame. Het behelst de discussie over het herstel van de orde,
centraal staat het idee dat maatregelen nodig zijn om problematiek aan te pakken.
Een maatschappelijk probleem wordt benoemd om vervolgens duidelijk te maken
dat er een eind aan moet komen.
e. Order Concreet Frame. Dit Frame werkt aanvullend op het Order Abstract Frame,
nu worden namelijk daadwerkelijke oplossingen aangedragen. Een voorbeeld van
een dergelijke oplossing kan zwaarder straffen zijn of het instellen van een
noodverordening. De oplossingen worden besproken zoals deze worden
toegepast door de autoriteiten.

Operationalisatie: Details
De vorige paragraaf beschreef de kenobjecten en de frames die aan de basis liggen van de
inhoudsanalyse. In deze analyse is op twee verschillende manieren gemeten welke kenobjecten en
frames voorkomen: met een handmatige netwerkanalyse, en met een automatische
trefwoordanalyse. Hieronder worden deze twee analyses nader beschreven.
12

Handmatige Inhoudsanalyse
Om de berichtgeving tijdens de hype accuraat en diepgaand te onderzoeken wordt gebruik
gemaakt van een handmatige netwerkanalyse. Kerngedachte van deze analyse is dat door codeurs
per geanalyseerde zin wordt bepaald welke relatie tussen de relevante ondewerpen en actoren
wordt gelegd. Een tekst wordt dan gecodeerd als een netwerk van positieve en negatieve relaties
tussen deze onderwerpen en actoren. Deze relaties worden beschreven in gecodeerde zinnen
(Van Cuilenburg et al., 1986; De Ridder and Kleinnijenhuis, 2001) en zijn samenstellingen van
een bron, een subject, een predicaat en een object. De bron, het subject en het object worden
benoemd op basis van een vooraf gedefinieerde lijst met concepten, dit is de hierboven
beschreven kenobjectenlijst (zie Bijlage C voor een uitgebreide beschrijving van deze methode).
Dataverzameling Niet alle geselecteerde artikelen worden meegenomen in de handmatige
analyse. Ten eerste worden alleen de berichten in kranten en op het NOS Journaal en de
persberichten handmatig gecodeerd. De berichten op de internetfora worden achterwege gelaten.
Daarnaast is gekeken wanneer de hype in aandacht voor de incidenten ophoudt. Alleen de
berichten die tijdens de hype zijn geplaatst worden handmatig gecodeerd. Voor Gouda zijn dit
berichten tot 25 oktober 2008, voor Culemborg berichten tot 4 februari 2010, voor Utrecht
berichten tot 4 november 2010 en voor Roermond berichten tot 19 oktober 2009. Van deze
berichten coderen we slechts de relevante stukken. Onder relevant scharen we nieuwsitems
waarin de onrust in Gouda, Culemborg, Leidsche Rijn of Roermond aan bod komt. Codeurs
hebben eveneens de mogelijkheid om een artikel als irrelevant aan te vinken als deze per ongeluk
niet goed geselecteerd is, waardoor er een nog betere selectie ontstaat. Van de relevante artikelen
worden alleen de kop en de eerste paragraaf gecodeerd, omdat hierin veelal de meest relevante
informatie in staat. Dit geldt ook voor de journaals en de persberichten.
Frames. Nadat codeurs hebben bepaald welke relaties tussen de kenobjecten in de tekst worden
uitgedrukt wordt bepaald of de hierboven beschreven frames in deze tekst voorkomen. Per frame
is een definitie van welke bron, subject, predicaat en/of object dat frame kenmerken. Een relatie
die bijvoorbeeld een Immigratie Frame uitdrukt, bestaat uit een als immigratie gecategoriseerde
actor of onderwerp op de subject-positie, en als problemen gecategoriseerd object. Bijlage D
bevat een volledige overzicht van de operationalisatie van de verschillende frames met
handmatige analyse.

Automatische Inhoudsanalyse
Voor de automatische inhoudsanalyse is gebruik gemaakt van AmCAT (Amsterdam Content
Analysis Toolkit), een gespecialiseerde computerinfrastructuur voor wetenschappelijke
tekstanalyse. Deze software maakt het mogelijk om alle teksten in te lezen en trefwoordanalyses
uit te voeren.
Kenobjecten. Om het voorkomen van kenobjecten in teksten te bepalen wordt gebruik gemaakt
van samengestelde trefwoorden of zoektermen. Een zoekterm bestaat uit een aantal woorden of
delen van woorden die met behulp van connectoren zoals en, of, en binnen 5 woorden kunnen
worden gecombineerd. Per kenobject is een zoekterm samengesteld door een iteratief proces:
Eerst wordt een zo breed mogelijke combinatie van woorden gebruikt. De met deze woorden
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gevonden artikelen worden bekeken om te kijken of er geen artikelen per abuis worden gevonden
of juist gemist. Waar nodig worden condities of extra synoniemen toegevoegd, en wordt de
nieuwe zoekterm op dezelfde manier getest. De in dit onderzoek gebruikte zoektermen, voor het
vinden van actoren, zijn weergegeven in bijlage B.
Frames. Gelijk aan de handmatige analyse vormen de relaties tussen kenobjecten de basis voor
het bepalen van het voorkomen van frames. Bij de automatische inhoudsanalyse worden de
zoektermen van de betreffende kenobjecten samengevoegd tot een samengestelde zoekterm voor
het frame. Deze samengestelde zoekterm wordt vervolgens weer getest en verbeterd zoals
hierboven beschreven. Bijlage B bevat een overzicht van de samengestelde zoektermen voor
frames.

Analyse van mediadynamiek
Nadat de basisgegevens voor de analyses zijn verzameld, volgt de analyse. Voor het bepalen van
de mediadynamiek zijn twee soorten analyses gebruikt: correlaties en Vector AutoRegressie
(VAR) analyses. De resultaten van beide analyses kunnen worden gevisualiseerd als een netwerk
van relaties tussen de gemeten concepten.
Bij correlaties wordt gekeken welke kenobjecten of frames samen (op dezelfde dag)
voorkomen. Zo kan worden geanalyseerd of bijvoorbeeld bepaalde frames of bepaalde groepen
actoren vaak samen worden genoemd. Ook kan worden gekeken welke (soorten) media vaak op
hetzelfde moment berichten. Voor het bereken van deze correlaties wordt een gegevensbestand
samengesteld met de frequentie van de relevante concepten (kenobjecten, frames, of media) in de
kolommen en de gewenste tijdsperiode (per dag of week) in de rijen. Vervolgens worden de
bivariate correlaties tussen de kolommen berekend. De resulterende matrix wordt gevisualiseerd
als ongericht diagram waarbij een dikkere pijl wijst op een sterkere correlatie. Als er geen
significante correlatie wordt gevonden tussen twee concepten ontbreekt de betreffende pijl.
Bij VAR analyses wordt per concept een (regressie)model bepaald dat het voorkomen van
dat concept verklaart vanuit het voorkomen van alle concepten van de dag ervoor. Samen geven
deze modellen dan een overzicht van welk concept (bijvoorbeeld landelijke nieuws of het law &
order frame) wordt gevolgd door welke andere concepten. Dit resulteert eveneens in een matrix
van regressie-coëfficienten tussen elk conceptenpaar. Deze matrix wordt net als bij correlatie
gevisualiseerd als een netwerk, waarbij de richting van de pijl aangeeft wat de gevolgtijdelijkheid
is: een pijl van landelijk nieuws naar lokaal nieuws betekent dat veel landelijke nieuws vandaag
gevolgd wordt door veel lokaal nieuws morgen.
Een volledige rapportage van alle correlatie en VAR analyses is te vinden in bijlage A. In
het volgende hoofdstuk worden alleen de relevante analyses gepresenteerd.
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Bespreking van de berichtgeving rond de incidenten
In dit hoofdstuk bespreken we de berichtgeving over de incidenten in Gouda, Culemborg,
Leidsche Rijn en Roermond. Dis verslag is voornamelijk gebaseerd op handmatige
inhoudsanalyse, waardoor we een gedetailleerd beeld kunnen schetsen van de belangrijkste
ontwikkelingen tijdens de hype. Hierbij worden voor alle zaken de berichten in dagbladen en op
televisie meegenomen. Daarnaast betrekken we de persberichten die uitgegeven zijn door de
gemeenten Gouda en Culemborg in het onderzoek. Aan de hand van een vast stramien lopen we
een aantal kenmerken van de hypes langs. Na een inleiding op het incident bespreken we
achtereenvolgens:
 de hoofdlijnen van de berichtgeving over de incidenten,
 de nieuwsdynamiek,
 de bronnen in het nieuws,
 de mate waarin de hype een nationaal danwel een lokaal karakter kende,
 de politieke partijen die in het nieuws voorkwamen,
 de verschillende frames waarin het nieuws gebracht werd.
Iedere bespreking wordt afgesloten met een samenvatting en een conclusie over de fasering van
de hype. Ook wordt er per zaak een beschrijving gegeven van de berichtgeving over het incident
na de hype. Deze berichten zijn bekeken met behulp van automatische inhoudsanalyse, waarbij
naast de berichten in dagbladen en op de televisie ook de berichten op de online fora en de
Tweede Kamerstukken zijn meegenomen.
De figuur bij de bespreking van de berichtgeving over het inicident geeft het verloop van de
berichtgeving weer. Deze figuur wordt vervolgens in iedere paragraaf herhaald met daarbij in
kleur de momenten waarop er een verschuiving te zien was in de berichtgeving omtrent de
dynamiek, het brongebruik, het karakter van de hype, de politieke partijen in het nieuws en de
gebruikte frames in de berichtgeving. Deze lijnen geven weer dat er iets verandert, een bepaald
aspect van het nieuws wordt dominant. In de beschrijvende tekst eronder wordt steeds
weergegeven wat deze verandering precies inhoudt. Deze samenvattende analyse is gebaseerd op
een groot aantal analyses, zoals is weergegeven in bijlage A. Hierin staan alle figuren uitgewerkt.
In de conclusie kijken we ten slotte ook naar de eerder geformuleerde deelvragen en zullen we
puntsgewijs aangeven wat er per casus opvalt. In de overkoepelende conclusie zullen we
vervolgens de onderzoeksvragen beantwoorden voor alle incidenten samen en trachten we te
komen tot een typologie van hypes.

Gouda
In september 2008 maakt busmaatschappij Connexxion bekend niet langer door een deel van de
wijk Oosterwei in Gouda te zullen rijden in verband met het agressieve gedrag van een aantal
Marokkaans-Nederlandse jongeren. De chauffeurs worden bespuugd, bedreigd en beroofd en
hun bussen worden gesloopt. Na vijf dagen en enkele maatregelen - waaronder cameratoezicht eindigt de actie en wordt Oosterwei niet langer gemeden door de bussen. De mediahype duurt
echter nog een aantal weken langer. Een cameraploeg wordt lastiggevallen en de politiek gaat zich
ermee bemoeien. Op 25 september volgt een spoeddebat over de gebeurtenissen, waardoor de
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aandacht van de media voor de situatie wordt vastgehouden. De weken erna blijft Gouda in het
nieuws, zij het dat de focus van het debat voor een deel verschuift van de inhoud van de zaak,
naar een discussie over de toon van het debat over de situatie in Gouda. Eind oktober is de
mediahype afgelopen.

De berichtgeving over Gouda
Op 11 september 2008 schrijft AD/Groene Hart over een incident in Gouda. “Een 37-jarige
buschauffeur van Connexxion is gisteren op de Middenmolenlaan door een nog onbekende man
van zijn geld beroofd. Bij de bushalte aan de Wissel stapte de 25- tot 30-jarige man in de bus. Hij
was op dat moment de enige passagier. Op de Middenmolenlaan bedreigde hij de chauffeur met
een mes. Met het busgeld stapte hij uit. De chauffeur uit Capelle sloeg alarm, maar de politie
heeft de dader nog niet kunnen pakken.”
Hoewel dit nieuws een voorbode is voor wat er nog komen gaat, zorgt dit niet voor de
daadwerkelijke aanzet tot de hype. Die volgt drie dagen lager. Op 14 september opent De Telegraaf
met de kop “Bus mijdt Goudse wijk”. “De maatregel volgt op klachten van buschauffeurs. Zij
melden dat zij op hun route door de wijk worden bespuugd, bedreigd en beroofd door vooral
Marokkaanse jongeren, die stelselmatig tegen de bussen zouden schoppen. De maat is na een
lange reeks incidenten vol”, bevestigt woordvoerster Anja Pieroen van Connexxion. “Sinds
gisteren rijden de chauffeurs met een grote boog om de beruchtste plekken in de probleemwijk
Oosterwei heen” (De Telegraaf, 14-09-2008). Naar aanleiding van deze berichten twittert Wilders:
“Het kan niet zo zijn dat we alles doen om Afghanistan veiliger te maken, terwijl Nederland
steeds onveiliger wordt.” Het item op Geenstijl: “Wilders: ‘Zet leger in tegen tuig Gouda’”
(Geenstijl.nl, 14 september 2008) zorgt nog dezelfde dag voor reacties. Ook op Fok.nl verschijnt
direct het ANP-bericht “Connexxion mijdt deel Goudse wijk” (Fok.nl, 14-09-2008), gebaseerd op
het bericht in De Telegraaf, met daarbij een groot aantal reacties. Diezelfde avond zijn de
incidenten in Gouda de opening van het achtuurjournaal. Dit is het begin van een mediagolf over
de incidenten in Gouda.
Figuur 2. Hoeveelheid aandacht in kranten en journaals voor de incidenten in Gouda in de eerste
hype en de opleving, uitgedrukt in aantal artikelen/items (Opmaak grafiek:

GoudaTotalStatements.xlsx)
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In figuur 2 is weergegeven hoeveel aandacht er is voor de incidenten in Gouda in de kranten en
journaals in de eerste zes weken vanaf het eerste artikel in De Telegraaf op 14 september. In totaal
zijn er zeven opvallende pieken in de berichtgeving te onderscheiden. Voor elke piek zijn
hieronder een aantal kenmerkende krantenkoppen weergegeven:
1) Begin van de mediagolf: 15 september: “Connexxion mijdt Goudse wijk na geweld” (Algemeen Dagblad, 15-092008), “Burgemeester bagatelliseert busincidenten” (De Telegraaf, 15-09-2008), “Samen veiligheid op bus
vergroten” (Persbericht Gouda, 15-09-2008).
2) Jeugd heeft cameraploeg aangevallen: 19 september: “Kabinet wil snelrecht voor overlastgevende jongeren”
(Algemeen Dagblad, 19-09-2008), “Harde aanpak reljeugd nodig” (De Telegraaf, 19-09-2008), “Persverklaring
over berichtgeving Oosterwei in Telegraaf” (Persbericht Gouda, 19-09-2008).
3) aankondiging spoeddebat: 23 september: “Spoeddebat over onrust in Gouda” (Fok.nl, 23-09-2008), “Die
lastige Marokkanen zijn wel ónze jongens” (Trouw, 23-09-2008), “Positief imago werd met één klap teniet
gedaan” (NRC Handelsblad, 23-09-2008).
4) bespreking spoeddebat 26 september : “Fel debat over probleemjeugd” (NRC Next, 26-09-2008), “Niet
pamperen, maar aanpakken” (De Telegraaf, 26-09-2008), “Kamer is Marokkaanse reljeugd zat” (Fok.nl, 2609-2008).
5) korpschef in de media 03 oktober: “Politiek blaft maar vraagt niet naar feiten” (de Volkskrant, 03-10-2008),
“Korpschef verbaasd over ophef Marokkaanse jongeren” (Marokko.nl, 03-10-2008), “Kamerleden verdeeld
over verwijt korpschef” (Marokko.nl, 03-10-2008).
6) Reflectie op de debatten 14 oktober: “Verplichte hulp bij opvoeden Gouda” (NRC Handelsblad, 14-10-2008),
“Gouda is overal” (De Pers, 14-10-2008), “Gouda pakt overlast Oosterwei aan met nieuwe maatregelen”
(Persbericht Gouda, 14-10-2008).
7) Maatregelen vanuit Den Haag 22 oktober: “Topoverleg over problemen door jonge Marokkanen” (Algemeen
Dagblad, 22-10-2008), “Burgemeesters zijn straatterreur zat” (Marokko.nl, 22-10-2008), “De Goudse wijk
in” (de Volkskrant, 22-10-2008).

Zoals uit bovenstaande krantenkoppen al is op te maken, verandert de manier waarop er over tijd
over de incidenten in Gouda wordt bericht. In de volgende paragrafen zal aan de hand van de
tijdslijn worden uitgelegd welke veranderingen de berichtgeving over Gouda ondergaat.

Nieuwsdynamiek
In deze paragraaf bekijken we de berichtgeving in de verschillende mediagroepen en identificeren
we de belangrijkste omslagpunten. Deze zijn met een rode lijn in de figuur weergegeven. In de
tekst geven we aan welke media(groepen) zorgen voor de aandacht voor Gouda in het nieuws.
Hype: Week 1 en 2
De hype begint met een bericht in De Telegraaf, gevolgd door ANP berichtgeving op Fok.nl en
Wilders’ tweet op Geenstijl.nl. De mediagolf wordt vervolgens pas echt ingezet nadat het NOS
Journaal op 14 september aandacht besteedt aan de incidenten. De dag erna berichten alle media
veel over de incidenten in Gouda. Op 15 september gaat er ook een persbericht uit vanuit de
gemeente. Op 19 september is er weer veel aandacht op het NOS Journaal. Een cameraploeg zou
belaagd zijn door jongeren in Gouda, waarop De Telegraaf concludeert dat de jeugd de baas is in
Gouda. Vanuit de gemeente volgt een reactie, waarvoor ook aandacht is in het journaal. Op de
dag vóór het spoeddebat in de Tweede Kamer over Gouda (24 september) berichten de kranten
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weinig, maar besteedt het journaal wel aandacht aan Gouda. Deze dag publiceert de gemeente
wederom een persbericht. De uitgebreide aandacht voor het spoeddebat (26 september) zorgt
voor een piek in de berichtgeving. Na de commotie rondom het debat, waarbij vooral de toon
van het debat wordt besproken, valt de berichtgeving een tijdje stil.
Figuur 3: Verschuivingen in de nieuwsdynamiek (Opmaak grafiek: GoudaTotalStatements.xlsx,

lijnen ingevoegd in paint)

Opleving: Week 3 t/m 6
De eerstvolgende piek is te zien op 3 oktober. Het NOS Journaal gaat in op de incidenten rondom
een supermarkt in Gouda. Ook de kranten publiceren hierover, “Politie Gouda komt pas uur na
de overval” (De Telegraaf, 04-10-2008). Daarnaast is er vanaf deze datum nieuws over korpschef
Jan Stikvoort, die kritiek heeft op de aanpak van de politiek, waarop gereageerd wordt door
politici: “Korpschef:: politiek klopt ‘Gouda’ op” (Trouw, 04-10-2008). In de vierde week is er een
constante hoeveelheid berichtgeving in de kranten te zien, met een focus op de politieke
polarisatie die volgens de commentaren te zien is in de Kamerdebatten over Gouda. In de vijfde
week is er op 14 oktober een duidelijke piek te zien. De gemeente laat een persbericht uitgaan
waarin zij stellen harder op te zullen gaan treden. Reden voor het journaal om Gouda in de
verslaggeving op te nemen. Een laatste piek is te zien in week 6, wanneer op 22 oktober het NOS
Journaal aandacht geeft aan de maatregelen vanuit Den Haag. Dit zorgt voor een nieuwe golf aan
berichtgeving in de kranten van de volgende dag.
Dynamiek tussen de media (voor figuur, zie bijlage A, figuur 5 t/m 9)
De televisie is het medium dat vooral de nieuwsgolf inzet. Als Gouda eenmaal nieuws is op de
televisie dan volgen de kranten. Dit geldt vooral voor kwaliteitskranten en in mindere mate voor
gratis kranten. Ook de regionale krant heeft invloed op het nieuws. De kwaliteitskranten gaan
over Gouda schrijven als de regionale krant erover bericht. Nieuws in populaire kranten heeft
invloed op het al dan niet verschijnen van een persbericht. De persberichten vertonen op hun
beurt een hoge correlatie met het televisienieuws. Het journaal lijkt dus te berichten op het
moment dat er vanuit de gemeente nieuws de wereld wordt ingezonden.
Conclusie: De televisieberichtgeving is bepalend voor de nieuwsgolf. Ingezet door andere media,
zorgt het NOS Journaal voor de echte aanzet van de golf. De persberichten van de gemeente
lijken invloed te hebben op het televisienieuws. De gemeente heeft hiermee een duidelijke
invloed op de nieuwsgolven. We zien ook dat de drempel van nieuwswaardigheid lager wordt
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waar het gaat om nieuws over Gouda. De ‘running story’ maakt dat nieuws over Gouda eerder
nieuwswaardig wordt, omdat het past in het reeds bestaande verhaal. Zo worden de incidenten
rondom een supermarkt in Gouda ook nieuwswaardig voor alle media. Verder valt op dat de
tweede nieuwsgolf vooral bericht over de politieke afhandeling van de incidenten.

Bronnen van het nieuws
Bronnen zijn van invloed op de berichtgeving over de incidenten. Wie de bron van het nieuws is,
zo blijkt uit onderzoek, heeft de mogelijkheid de berichtgeving te sturen. In deze paragraaf kijken
we naar de volgende bronnen in het nieuws: De gemeente, landelijke politici, experts en burgers,
waarbij we onderscheid maken tussen Marokkaanse Nederlanders en overige burgers. De groene
lijnen in de figuur markeren verschuivingen in het gebruik van bronnen in de verschillende
media.
Figuur 4: Verschuivingen in de bronnen van het nieuws (Opmaak grafiek:

GoudaTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Hype: Week 1 en 2
De bronnen van het nieuws zijn vooral burgers (om precies te zijn de buschauffeurs en hun
vertegenwoordigers), landelijke politici en de burgemeester. Op het journaal zijn vooral de
burgemeester en de landelijke politici aan het woord. Op 15 september zijn overwegend burgers
te horen over de incidenten. De burgemeester en de Marokkaanse Nederlanders krijgen we later
(19 september) in ruimere mate te horen. Op 23 september zijn er vooral veel burgers en experts
aan het woord, die hun mening geven over de incidenten en berichtgeving over Gouda.
Opleving: Week 3 t/m 6
Vanaf de derde week komen er minder bronnen in het nieuws. Op 3 oktober is een opleving te
zien, wanneer vooral experts hun mening geven over de incidenten. Daarna blijft het weer rustig
tot in de vijfde week, als op 14 oktober naast de burgemeester ook de overige lokale actoren van
zich laten horen. In de zesde week, op 22 oktober, is weer een piek te zien voor de burgemeester
en andere lokale actoren. Ook landelijke politici krijgen rond deze tijd weer een podium in de
media.
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Dynamiek tussen de bronnen (voor figuur, zie bijlage A, figuur 15 en 16)
We zien dat het totale nieuws vooral wordt beïnvloed door de buschauffeurs en hun
vertegenwoordigers. Als zij aan het woord komen, berichten de media erover. Daarnaast reageren
landelijke politici op wat de burgers zeggen. Zij willen allemaal in de bres springen voor de
slachtoffers. De burgers komen daarnaast vaak tegelijk met de burgemeester aan het woord.
Wanneer Marokkaanse Nederlanders aan het woord komen in de berichtgeving, staan de dag
erna experts klaar om hun zegje te doen.
Conclusie: In het begin van de mediagolf zijn vooral buschauffeurs en vertegenwoordigers te
horen. Vervolgens reageren landelijke politici in de opkomende mediagolf. Marokkaanse
Nederlanders komen aanzienlijk minder aan het woord. Als zij echter in de berichtgeving worden
geciteerd is dat aanleiding voor de media om experts te raadplegen of voor experts een reden om
zelf in de pen te klimmen en hun mening te geven in de berichtgeving.

Landelijk/Lokaal
Een van de vragen die we stellen is wanneer de incidenten in Gouda veranderen van een lokaal
naar een landelijk probleem. Deze vraag beantwoorden we op twee manieren. Aan de ene kant
bekijken we de verschillende actoren waaraan aandacht wordt besteed in de berichtgeving. Hier
gaan we ervan uit dat de incidenten een nationaal karakter krijgen wanneer er meer landelijke
actoren worden genoemd dan lokale actoren 2 . Daarnaast bekijken we de invloed die lokale
berichtgeving op de berichtgeving van landelijke media heeft.
Figuur 5: Verschuivingen in de lokaal/nationaal frames (Opmaak grafiek:
GoudaTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint).

Hype: Week 1 en 2
De gebeurtenissen worden eerst vooral lokaal geframed in het nieuws (rond 15 september). Pas
op 19 september worden de incidenten in Gouda een landelijk probleem. In deze piek en in de
dagen erna gaan lokaal en landelijk nieuws gelijk met elkaar op. Op de dag vóór het Kamerdebat
(24 september) wordt het nieuws echter vanuit een overwegend landelijk perspectief bekeken.
Het verschil met bronnen in het nieuws is dat bij de bepaling van het nationale frame de actoren niet alleen als bron
van het nieuws maar ook als onderwerp van gesprek kunnen voorkomen.
2
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Vooral op 26 september, de dag na het debat, is een grote piek te zien voor landelijke politici die
in de media worden geassocieerd met de gebeurtenissen.
Opleving: Week 3 t/m 6
Na deze piek blijft het nieuws vooral landelijk. Dit verandert pas in week 5, op 14 oktober zien
we een grote piek voor lokale actoren. Vanaf dit moment is het nieuws vooral lokaal, met een
nieuwe grote piek op 22 oktober.
Dynamiek tussen het landelijk en lokaal perspectief (voor figuur, zie bijlage A, figuur 21 en 22)
We zagen bij de nieuwsdynamiek al dat de lokale media de landelijke ‘kwaliteitskranten’
beïnvloeden met hun berichtgeving. Echter, de invloed van de televisie is hier sterker dan die van
de lokale dagbladen. Wanneer we kijken naar het brongebruik zien we dat lokale bronnen zorgen
voor meer lokale bronnen in het nieuws van de volgende dag. Toch zorgen lokale bronnen vooral
voor meer landelijke bronnen. Dus als de burgemeester iets zegt, reageren landelijke politici.
Andersom geldt dit niet, de burgemeester reageert niet op landelijke politici.
Conclusie: De incidenten blijven lokaal van toon totdat de cameraploeg wordt aangevallen en de
incidenten worden geframed in termen van de macht van de straatjeugd. Vanaf dat moment
wordt het een landelijk probleem waarbij de politiek ook een steeds sterkere rol gaat spelen. De
lokale bronnen in het nieuws zorgen ervoor dat landelijke politici zich ook met het nieuws gaan
bemoeien.

Politieke partijen
In deze paragraaf gaan we na in hoeverre de politieke partijen in de berichtgeving aan het woord
komen of worden geassocieerd met de incidenten in Gouda.
Figuur 6: Verschuivingen in de politieke partijen. (Opmaak grafiek: GoudaTotalStatements.xlsx,

lijnen ingevoegd in paint)

Hype: Week 1 en 2
Op de eerste dag valt – naast de twitterende Wilders – in de dagbladen en op de televisie alleen de
PvdA te horen over Gouda. De eerste echte piek wordt verzorgd door de PVV en Wilders, die
van 17 tot 19 september veel van zich laten horen in de media. De andere partijen blijven op de

21

achtergrond. Pas eind september, wanneer het Kamerdebat over Gouda plaatsvindt, komen de
PvdA, het CDA en de VVD in het nieuws (23 tot 26 september).
Opleving: Week 3 t/m 6
Vanaf week drie zijn de politici minder te horen. Opvallend is dat zij vooral vaker als bron van
nieuws dienen als er geen piek in de media-aandacht te zien is. Bijvoorbeeld op 30 september
wordt er vaak bericht over Den Haag in het algemeen, waarbij Gouda zijdelings ook wordt
genoemd, terwijl er geen piek in de berichtgeving te zien is. Eind week 4 (9 tot 11 oktober) horen
we vooral PvdA en VVD terug. In week vijf geen politici, behalve Wilders enigszins. De laatste
piek is te zien op 22 en 23 oktober, wanneer er overleg heeft plaatsgevonden tussen de ministers
en de burgermeester over de mogelijkheden om probleemjongeren aan te pakken. Dit resulteert
in aandacht voor het CDA en de PvdA.
Dynamiek tussen de politieke partijen
De partijen opereren los van elkaar, we vinden geen dynamiek tussen de partijen.
Conclusie: De PVV laat zich in het begin het meest uit over de incidenten en trekken zo de
discussie naar zich toe. Zij doen dit vooral door de problematiek omtrent de MarokkaansNederlandse gemeenschap in Nederland te onderstrepen. De overige partijen reageren hier niet
op. De PvdA en CDA komen vooral in het nieuws wanneer het probleem landelijk is en de
verantwoordelijke ministers wordt gevraagd om maatregelen te treffen.

Invalshoeken (frames) in het nieuws
De berichtgeving van incidenten kan op verschillende wijzen worden weergegeven in de
berichtgeving. Zo kan er vanuit een diagnostisch frame naar de oorzaken van de incidenten
worden gekeken of juist vanuit een prognostisch frame naar de oplossing voor de problemen (zie
theoretisch en methodisch kader). In deze paragraaf gaan we in op de verschillende frames die we
in de berichtgeving hebben onderscheden. Dit zijn:
1) De terreur en criminaliteit die wordt gepleegd (Terreur Criminaliteit Frame)
2) Immigratie als veroorzaker van de problemen (Immigratie Frame)
3) Daadkrachtig optreden van politie en leger (Politie Leger Daadkrachtig Frame)
4) Daadkrachtig optreden van de gemeente (Gemeente Daadkrachtig Frame)
5) Kritiek op de overheid (Overheid Falend Frame)
6) Rechtspraak en strenger straffen als oplossing (Rechtspraak Frame)
7) Discussie over de handhaving van de orde (Order Abstract Frame)
8) Maatregelen om de orde te handhaven (Order Concreet Frame)
9) Dialoog met de betrokkenen of andere zachtere maatregelen (Dialoog Frame)
10) Opvoeding van de relschoppers als oplossing (Opvoed Frame)
In de figuur is met lichtblauwe lijnen weergegeven wat de belangrijkste momenten zijn in de
berichtgeving waarop we verschuivingen op het gebied van de frames constateren.
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Figuur 7: Verschuivingen in de frames. (Opmaak grafiek: GoudaTotalStatements.xlsx, lijnen

ingevoegd in paint)

Hype: Week 1 en 2
Als wordt gekeken naar de verschillende invalshoeken (frames) waar vanuit over de incidenten in
Gouda wordt bericht, domineert het nieuws over de criminaliteit en terreur die gaande is in
Gouda. Zeker in het begin van de hype (15 september) is dit het meest voorkomend frame. Ook
het daadkrachtig optreden van de gemeente is te zien in het nieuws van deze dag. Na deze piek
gaat de discussie vooral over de vraag hoe de incidenten moeten worden aangepakt. Hierbij
komen zowel abstracte plannen als concrete oplossingen naar voren. Op 24 september komt een
einde aan deze discussie, wanneer de rechtspraak naar voren komt in het nieuws. Tegelijkertijd
wordt op deze dag in de discussie het immigratievraagstuk gekoppeld aan de incidenten. Na het
spoeddebat op 25 september vindt er wederom een framewisseling plaats. Hierna wordt weer
bericht over de criminaliteit en het terreur in Gouda en over de mogelijke aanpak hiervan.
Opleving: Week 3 t/m 6
Aan het eind van de derde week, als de berichtgeving zich toespitst op de incidenten rond de
supermarkt en het spoeddebat, komt het Opvoed Frame op in het nieuws (3 oktober). De dag
erna wordt gesproken over het falen van de overheid in de aanpak van de problemen (4 oktober).
In de vierde week komt juist de aanpak van de incidenten door middel van politie (en leger in de
discussie) meer in het nieuws (6 oktober). Vanaf 14 oktober staat de discussie in het teken van de
aanpak van de problematiek. Ditmaal worden er vooral abstracte uitspraken gedaan en staat de
opvoeding van jongeren en de rol van ouders hierbij centraal. In week zes is een laatste grote
verandering in de frames te zien. Net als aan het begin van de hype domineert het daadkrachtig
optreden van de gemeente en de criminaliteit in Gouda de berichtgeving.
Dynamiek tussen de frames (voor figuur, zie bijlage A, figuur 31 en 32)
We zien een sterke correlatie tussen nieuws over criminaliteit en nieuws over de discussie hoe de
orde kan worden gehandhaafd. Ook tussen criminaliteit en een daadkrachtig optreden van de
gemeente zien we deze correlatie. Nieuws over een concrete aanpak van de problemen heeft een
sterke correlatie met verslaggeving over de opvoeding van de daders. Kijkend naar de dynamiek
zien we dat het nieuws over criminaliteit het totale nieuws beïnvloedt. Het totale nieuws is dan
vervolgens van invloed op nieuws over concrete maatregelen om de orde te handhaven. Hoe
meer nieuws er over Gouda is, hoe meer er over concrete maatregelen wordt bericht. Dit nieuws
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zorgt vervolgens voor nieuws over een daadkrachtig optreden van politie en leger. Naast deze
invloeden zien we dat berichtgeving over een falende overheid zorgt voor nog meer nieuws over
een falende overheid.
Conclusie: Wanneer de incidenten in Gouda worden besproken wordt er veelal direct gesproken
over de mogelijke oplossingen. Het daadkrachtig optreden van politie en/of gemeente gaat vaak
gepaard met de bespreking van de problemen waartegen zij (gaan) optreden. Het nieuws lijkt een
patroon te volgen. De incidenten waarover wordt bericht voeden de berichtgeving, waarna er
over concrete maatregelen wordt gesproken, die in de berichtgeving tot uitdrukking komen door
beschrijving van het optreden van politie en leger. Wanneer het nieuws landelijk is geworden en
er een spoeddebat wordt afgekondigd, wordt het nieuws vooral beïnvloed door nieuws over de
falende overheid.

Samenvatting
In deze paragraaf staat nogmaals de figuur afgebeeld, maar deze keer met alle verschillende
verticale lijnen er in. Dit om aan te geven op welk punt in tijd de verschillende verschuivingen in
de berichtgeving plaatsvinden. De rode lijn staat voor een verschuiving in de nieuwsdynamiek, de
groene lijn staat voor een verschuiving in de bronnen van het nieuws, de oranje lijn staat voor een
verschuiving in de lokale/nationale perspectief van het nieuws en de paarse lijn staat voor een
verschuiving in aandacht voor de politieke partijen, de lichtblauwe lijn is weergegeven als er een
verschuiving is in de frames in de berichtgeving.
Figuur 8: Alle verschuivingen in de berichtgeving over de incidenten in Gouda in de eerste hype
en de opleving. (Opmaak grafiek: GoudaTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

In de berichtgeving over de incidenten in Gouda zijn verschillende fases te onderscheiden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aanloop:
Discussie:
Spoeddebat:
Pauze:
Evaluatie:
Aanpak:

14 en 15 september
16 t/m 23 september
24 t/m 27 september
28 september t/m 2 oktober
3 t/m 19 oktober
20 t/m 25 oktober
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In tabel 1 geven we een samenvatting van alle beschrijvingen in de verschillende paragrafen tot
nu toe. Hierbij kijken we naar de verschillende fases in de berichtgeving zoals hierboven
uiteengezet.
Tabel 1: Beschrijving van de dominante aspecten in de berichtgeving in de verschillende fases
van de hype
Aanloop

Medium
NOS

Bron
Buschauffeur
/burgers
Politici/
Experts

Politiek
Tweet Wilders

Lokaliteit
Lokaal

Frames
TerreurCriminaliteit

Discussie

Kranten

PVV/Wilders/
PvdA

Landelijk

Kranten/
NOS/Persbericht

Landelijke
politici

PVV/CDA/
PvdA/VVD

Landelijk

OrderAbstract/PolitieLeger
Daadkrachtig/Gemeente
Daadkrachtig/Opvoed
Order Abstract/Order
Concreet/Rechtspraak

Spoeddebat
Pauze
Evaluatie

Kranten/NOS

PvdA/PVV/
VVD
PvdA

Landelijk

Aanpak

Experts/
Politici
Lokale
actoren
/burgers

Lokaal

OverheidFalend/OrderAbs
tract/Opvoed
GemeenteDaadkrachtig/O
pvoed

In de aanloop fase komen de eerste berichten over de incidenten in de media, maar wordt weinig
(Wilders met een tweet, enkele politici in het journaal) door politici gereageerd. Vooral de
slachtoffers en overige burgers komen in deze fase aan het woord in de media. Het perspectief is
in de aanloopfase lokaal, waarbij het nieuws gaat over de criminaliteit en het terreur dat er
gepleegd is.
In de discussie fase gaan de politici zich bemoeien met de incidenten en komen er veel
politici voor als bron in het nieuws. Vooral de PVV en de PvdA laten veel van zich horen. In
deze periode wordt de discussie mede landelijk en gaat het in de berichtgeving over de manier
waarop de onrusten moeten worden aangepakt en het daadwerkelijk optreden van de politie en
overheid. Hierbij mengen experts zich ook in de discussie.
In de fase van het spoeddebat worden de incidenten nationaal van perspectief. Er zijn
meer landelijke actoren in het nieuws dan lokale actoren. Het spoeddebat dat op 25 september in
de Tweede Kamer wordt gehouden is hier de oorzaak van. Er komen nog steeds veel politici
voor als bron. Met name de regeringspartijen CDA en PvdA komen onder vuur te liggen van
onder andere PVV en SP. Dit is ook te zien aan het frame van de falende overheid dat tijdens
deze fase opkomt. De discussie richt zich nog steeds op het oplossen van de problemen, waarbij
nu ook de rechtspraak als oplossing wordt aangedragen.
Na deze drukke fase is er een moment van rust in de media. Tussen 28 september en 2
oktober worden er bijna geen artikelen gepubliceerd.
Na deze periode van rust wordt het nieuws opnieuw aangewakkerd door korpschef Jan
Stikvoort die zijn mening geeft in de media. De nieuwsdrempel, voor met name de dagbladen, is
laag geworden, waardoor er direct een groot aantal artikelen wordt gepubliceerd. Opnieuw geven
experts hun mening in de media en worden er meer landelijke dan lokale actoren geassocieerd
met de incidenten. In de berichtgeving komt nu de overheid onder vuur te liggen. Hierop
reageren weer verschillende politici in de media. Er wordt opnieuw naar een oplossing gezocht
voor de problemen. Tijdens deze fase speelt de mening van lokale betrokkenen ook een rol. Het
NOS Journaal besteedt wederom aandacht aan Gouda en laat lokale politici aan het woord. Het
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perspectief richt zich op concrete maatregelen, zowel met harde hand, als door de zachtere
aanpak (het opvoedframe).
In de laatste fase van de hype, de aanpak fase, komt het frame op waaruit blijkt dat de
gemeente daadkrachtig optreedt tegen de relschoppers. Opnieuw is het nieuws over Gouda op de
televisie. In deze fase spreken politici, vooral PvdA, lokale bronnen en burgers zich uit in de
media.

Conclusie
In deze paragraaf geven we puntsgewijs een ovezicht van de aspecten die, met in het achterhoofd
de onderzoeksvragen, het meest opvielen. We verdelen deze onder in kenmerken van de
berichtgeving en factoren die het verloop van de berichtgeving bepalen.
Kenmerken van de berichtgeving:
 We zien een aantal, steeds kleiner wordende pieken in de berichtgeving. De eerste hype duurt
iets meer dan twee weken, waarna de hype een andere dimensie krijgt en in minder heftige
vorm nog 3 weken voortduurt.
 De direct betrokkenen, de burgemeester en de politici krijgen in het begin de meeste
aandacht. De Marokkaans-Nederlandse jongeren krijgen pas later het woord, evenals experts
en burgers. De PVV reageert direct aan het begin van de hype, via een tweet van Wilders,
maar de politieke partijen komen verder pas later aan bod in de berichtgeving.
 Het incident begint lokaal en krijgt na enkele dagen een nationale dimensie. Zeker wanneer de
politiek zich bemoeit met de incidenten blijft het landelijk. In de tweede aandachtsgolf
worden de incidenten wel voornamelijk lokaal geframed.
 Het dominante frame wordt gevormd door een beschrijving van de incidenten in termen van
criminaliteit en terreur. Daarnaast zien we veel oplossingsgerichte frames in de berichtgeving
waarbij tevens aandacht is voor een falende overheid.
Factoren die invloed hebben op het verloop van de berichtgeving
 De televisie veroorzaakt de eerste golf in de berichtgeving. Daarnaast zien we ook dat de
gemeente invloed uitoefent op de berichtgeving en dat de lokale krant invloed heeft op de
berichtgeving in landelijke dagbladen. De drempelwaarde voor de nieuwswaardigheid neemt
af, waardoor het kan dat een klein incident zorgt voor een nieuwe golf in de aandacht.
 De landelijke politici reageren direct op het nieuws waarbij de direct betrokkenen worden
geciteerd, aan het begin van de hype. Politieke partijen reageren hierbij niet op elkaar.
Wanneer Marokkaanse Nederlanders aan het woord komen is dat reden voor experts om te
reageren.
 We zien dat landelijke dagbladen reageren op lokale dagbladen. Evenzo reageren landelijke
politici op lokale betrokkenen.
 De dynamiek van de frames laat zien dat de beschrijving in termen van criminaliteit en terreur
voedsel is voor berichtgeving over concrete maatregelen en politie optreden.
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Gouda in de berichtgeving na de mediahype
Als gekeken wordt naar de berichtgeving over de incidenten in Gouda valt op dat in de eerste
twee maanden (de hype) vooral veel bericht wordt door kranten en op het internet. Ook is er in
deze twee maanden nieuws over Gouda op de televisie en in de persberichten te vinden. Tijdens
de hype komen vrijwel alle politieke partijen voor in de berichtgeving. Ook komen Marokkaanse
Nederlanders en buschauffeurs vaak in het nieuws voor. De lokale actoren en de burgemeester
komen in de tweede maand van de hype veel in het nieuws. De frames die tijdens de hype veel
voorkomen zijn het Terreur Criminaliteit Frame, het Overheid Falend frame en het Order
Abstract frame.
Figuur 9: Berichtgeving over de incidenten in Gouda per maand vanaf de hype.
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(Opmaak grafiek: GoudaAutomatischAfloop.xlsx)
Na deze twee maanden, in november, is er geen televisienieuws meer over Gouda en komt er nog
maar op 3 momenten verspreid over de maanden een persbericht uit. Na de hype zakt ook het
nieuws over Gouda in de kranten en op de internet fora weg, waarna er in december 2011 een
piek te zien is voor de berichten over Gouda in de Tweede Kamer. Als over het algemeen
gekeken wordt naar wat er over blijft in de berichtgeving over Gouda blijkt dat het Terreur en
Criminaliteit frame over alle maanden dominant blijft. Ook het Falende Overheid Frame komt
vaak voor, vooral tot en met december 2009, wat voornamelijk te wijten is aan de kamerstukken
en Kamervragen over de incidenten. Daarnaast is in februari 2009 nog een duidelijke piek te zien
voor het Rechtspraak Frame en in november 2011 voor het Opvoed Frame. In de berichtgeving
over Gouda wordt altijd meer gesproken over landelijke actoren dan over lokale actoren. Over
Marokkaanse Nederlanders wordt het meest gepraat in de media, behalve in oktober 2009,
wanneer er veel aandacht is voor de burgemeester en overige lokale actoren. De buschauffeurs
komen na de hype nog maar weinig in het nieuws voor, alleen in juni 2009 is er een klein piekje te
zien. De partijen die zich na de hype nog met Gouda bemoeien zijn in het eerste jaar vooral de
PvdA, het CDA, de SP en de VVD. Vanaf augustus 2009 vallen alle partijen weg in het nieuws,
waardoor er meer ruimte is voor de PVV, die vanaf dan het meest in het nieuws over Gouda
voorkomt. De eerder genoemde partijen komen ook nog voor, maar dan in mindere mate.

Culemborg
Tijdens de nieuwjaarsnacht van 2010 vinden er incidenten plaat is in de wijk Terwijde in
Culemborg. In de wijk ging een auto in vlammen op, waarna onrust ontstond tussen groepen
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jongeren. Later in de nacht reed een auto met een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren in op
een groepje Moluks-Nederlandse jongeren die in een voortuin stonden. De auto kwam tot
stilstand tegen de voorgevel van het huis, waarbij enkele gewonden vielen. In de berichtgeving
wordt gesproken over mogelijke rassenrellen “Marokkanen en Molukkers uit hele land klaar voor
veldslag” (De Telegraaf, 5 januari 2010). De Moluks- en Marokkaans-Nederlandse bewoners
proberen in Culemborg aan de andere kant nader tot elkaar te komen middels een
verzoeningstocht. De politiek bemoeit zich met de incidenten. De PvdA ministers Van der Laan
(Integratie) en Ter Horst (Binnanlandse Zaken) liggen onder vuur en de PVV komt in het nieuws
omdat Wilders twittert de Moluks-Nederlandse inwoners een hart onder de riem te willen steken.
Zij zitten echter niet te wachten op steun van Wilders. In de wijk worden speciale
veiligheidsteams ingezet en er geldt een noodverordening. Deze noodverordening wordt op 25
januari 2010 opgeheven. Wel blijft er een samenscholingverbod gelden. Eind januari neemt de
aandacht voor de incidenten aanzienlijk af en is de mediahype ten einde.

De incidenten in Culemborg in de berichtgeving
Op vrijdag 1 januari 2010 verschijnt het eerste nieuws over de confrontatie tussen Molukse
Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders tijdens oud en nieuw op de online fora. Geenstijl.nl
schrijft: “Want het was natuurlijk weer een heerlijk gezellig verlopen oud & nieuw feest. Behalve
dan in Culemborg, waar Molukkers en Marokkanen die elkaar naar het leven stonden een
akkefietje hadden” (Geenstijl.nl, 01-01-2010). Op Fok.nl verschijnt een ANP bericht: “De politie
geeft prioriteit aan incidenten die in de nieuwjaarsnacht plaatsvonden in de wijk Terweijde in
Culemborg. In de wijk ging een auto in vlammen op, waarna onrust ontstond tussen groepen
jongeren. Later in de nacht reed een automobilist in op enkele mensen. … De politie heeft een al
bestaand rechercheteam uitgebreid. Opsporing van verdachten heeft de hoogste prioriteit, aldus
de politie.” (Fok.nl, 01-01-2010). Dit bericht leidt tot ruim 50 reacties op de site. Ook op
Marokko.nl vinden we die dag ruim 100 reacties. Die avond is het nieuws over Culemborg dan
ook de opening van het journaal: “Nieuwjaarsgeweld tussen Marokkanen en Molukkers in
Culemborg.” (NOS Journaal, 01-01-2010). Op zaterdag 2 januari staan ook in de landelijke
dagbladen artikelen waarin wordt bericht over de onrust in Culemborg. De Telegraaf kopt:
“Veldslag Marokkanen en Molukkers” (De Telegraaf, 02-01-2010). NRC Handelsblad bericht:
“Onderzoek onlusten Culemborg” (NRC Handelsblad, 02-01-2010) en Algemeen Dagblad kopt:
“Molukkers en Marokkanen gaan elkaar te lijf, politie belaagd” (Algemeen Dagblad, 02-01-2010).
Na het weekend is Culemborg wederom de opening van het NOS Journaal: “Culemborg stelt
noodverordening in om rellen te beteugelen.” Op deze dag berichten ook de landelijke kranten
weer over de incidenten: “Opnieuw onrust in Culemborgse wijk” (de Volkskrant, 04-01-2010) en
“Culemborgse wijk opnieuw toneel van rellen” (NRC Handelsblad, 04-02-2010). Ook wordt het
nieuws op deze dag opgepikt door de gratis dagbladen: “Nieuwjaarsvechtpartij Culemborg” (De
Pers, 04-04-2010). Hiermee is de hype over de incidenten in Culemborg in gang gezet. In figuur 1
is de hoeveelheid aandacht weergegeven voor de incidenten in Culemborg in kranten en journaals
gedurende de eerste hype en de aanloop ernaartoe.
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Figuur 10. Hoeveelheid aandacht in kranten en journaals voor de incidenten in Culemborg in de
eerste hype en de opleving (Opmaak grafiek: CulemborgTotalStatements.xlsx)
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De manier waarop er over de incidenten in Culemborg wordt bericht verandert over de tijd. In de
volgende paragrafen zal aan de hand van de tijdslijn worden uitgelegd welke veranderingen de
berichtgeving ondergaat. Een aantal pieken in de berichtgeving zijn te traceren:
1) De eerste incidenten tijdens de onlusten in de nieuwjaarsnacht en de dag erna.
2) 4 januari: Opnieuw onrust en noodverordening “Culemborg stelt noodverordening in om
rellen te beteugelen.” “Opnieuw onrust in Culemborgse wijk” (de Volkskrant, 04-01-2010).
“Ongelooflijk dat Marokkaanse relschoppers in Culemborg niet keihard worden
aangepakt. Oppakken, opsluiten en uitzetten. Kabinet weer zwak”, zo tweet Wilders.
3) 8 januari “Molukkers en Marokkanen houden verzoeningstocht - Culemborg kan zonder
Wilders” kopt Algemeen Dagblad.
4) 12 januari: Veiligheidsteams worden ingezet door de gemeente, “Speciale teams in
Culemborg”(De Telegraaf, 12-01-2010).
5) 15 januari: Arrestaties in de wijk waaronder de mogelijke bestuurder die met de auto
inreed op bewoners, “Nieuwe arrestaties in Culemborg” (de Volkskrant, 15-01-2010).
6) 18 januari: “De noodverordening voor de Culemborgse wijk Terweijde is met een week
verlengd. Die zou vandaag aflopen. Volgens burgemeester Van Schelven is de verlenging
nodig in het belang van de rust en veiligheid”(NOS Journaal, 18-01-2010).
7) 25 januari: De invoering van een samenscholingsverbod.

Nieuwsdynamiek
Een eerste aspect van het nieuws waar we naar kijken is de dynamiek tussen de verschillende
media. Hierbij kijken we ook naar de invloed van de persberichten zoals uitgegeven door de
gemeente Culemborg op de berichtgeving in de verschillende media. De rode lijnen staan voor de
verschuivingen die we hebben gevonden in de dynamiek rond de berichtgeving. In de tekst
eronder worden zij toegelicht.
Hype: week 1 t/m 3
Op vrijdag 1 januari verschijnen berichten over de incidenten in Culemborg op het journaal. De
volgende dag is er een kleine piek te zien voor de berichtgeving in de regionale, populaire en
kwaliteitskranten. Vooral de kwaliteitskranten berichten op deze dag veel over het incident. Op
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maandag 4 januari is er een grote piek te zien voor de berichtgeving in kranten. De gratis kranten
berichten voor het eerst over de incidenten. Culemborg is op deze dag ook op het NOS Journaal
aanwezig. De onrust in Culemborg blijft prominent in het nieuws tot zondag 10 januari. Op
donderdag 7 januari komt het eerste persbericht uit. De volgende dag, vrijdag 8 januari, is een
kleine piek te zien in de berichtgeving, vooral veroorzaakt door aandacht voor Culemborg in het
Achtuurjournaal. Opvallend is dat de piek van 9 januari vooral wordt veroorzaakt door de
regionale kranten. Op dinsdag 12 januari wordt een nieuw persbericht uitgebracht door de
gemeente. Deze dag is er ook een piek te zien in de berichtgeving in alle kranten. Op 14, 16 en 18
januari zijn opnieuw persberichten uitgebracht die kleine pieken veroorzaken in de berichtgeving.
Alleen op 18 januari is Culemborg ook op de televisie te zien. Voor de kranten is nog een kleine
piek te zien op 15 januari, wanneer de regionale kranten meer berichten over de incidenten.
Vanaf dit moment berichten de kranten minder over Culemborg. Vanaf woensdag 20 januari is er
zelfs even helemaal geen nieuws over de incidenten.
Figuur 11. Verschuivingen in de nieuwsdynamiek (Opmaak grafiek:

CulemborgTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Opleving: week 4 en 5
Pas op zaterdag 23 januari is er weer berichtgeving in de regionale kranten. Op 25 januari wordt
een persbericht uitgegeven, waarin de gemeente aangeeft dat er een samenscholingsverbod wordt
ingevoerd. In de dagbladen komt dit veelvuldig aan bod. Op vrijdag 29 januari is de laatste kleine
piek te zien in de berichtgeving in de (regionale) kranten, waarna de aandacht afzwakt en er vanaf
2 februari niet meer over de incidenten bericht wordt.
Dynamiek tussen de media (voor figuur, zie bijlage A, figuur 38 t/m 42)
De televisie heeft de grootste invloed op de berichtgeving in de dagbladen. Zowel de
kwaliteitskranten als de populaire kranten reageren de volgende dag met berichtgeving over
Culemborg als het NOS Journaal aandacht heeft besteed aan de incidenten. De gratis kranten
reageren niet op het NOS Journaal. Wel wordt hun berichtgeving gevoed door de persberichten
vanuit de gemeente. De regionale krant heeft geen invloed op het nieuws in de andere dagbladen.
Sterker nog, eerder werkt dit nieuws zelfs negatief. Als de regionale krant heeft bericht over de
incidenten dan vinden we de dag erop minder nieuws in de landelijke dagbladen. Wel zien we
invloed van de populaire krant op de regionale dagbladen. Deze invloed zien we overigens ook
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op de kwaliteitskranten. Hierbij zien we invloed van Algemeen Dagblad op De Telegraaf, terwijl De
Telegraaf de berichtgeving beïnvloedt van NRC Handelsblad, De Pers, Sp!ts en Metro. Algemeen
Dagblad beïnvloedt direct de berichtgeving van Metro en De Gelderlander.
Conclusie: De aandacht voor Culemborg neemt na een eerste golf van aandacht langzaam af,
maar leeft bij iedere aanhouding of verordening weer op. Deze pieken worden vooral ingezet
door berichtgeving van het NOS Journaal. Zowel kwaliteitskranten als populaire kranten worden
hierdoor beïnvloed in hun berichtgeving. Interessant te zien is dat De Telegraaf een sterke invloed
heeft op de kwaliteitskranten en de gratis dagbladen, maar zelf onder invloed staat van
berichtgeving in Algemeen Dagblad.

Bronnen van het nieuws
In deze paragraaf kijken we naar het brongebruik in de berichtgeving. Hierbij maken we
onderscheid tussen de volgende bronnen: Gemeente, landelijke politici, experts en burgers,
waarbij we onderscheid maken tussen Marokkaanse Nederlanders, Molukse Nederlanders en
overige burgers. De groene lijnen in de figuur markeren verschuivingen in het gebruik van
bronnen in de verschillende media.
Figuur 12. Verschuivingen in de bronnen van het nieuws. (Opmaak grafiek:

CulemborgTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Hype: week 1 t/m 3
Op de eerste dag zijn alleen de landelijke actoren veel aanwezig als bron in het nieuws. Ook komt
de burgemeester aan het woord. Op maandag 4 januari is een grote piek te zien voor de burgers,
die vanaf dat moment in de media hun gedachtes over de onrust kunnen delen. Tot 10 januari
blijven de burgers een aanzienlijke bron in het nieuws. Op 5 januari is er ook media interesse
voor Molukse Nederlanders. Op 7 januari komen daar ook experts bij die hun licht laten schijnen
over de “Culemborgse Twisten” (NRC Next, 07-01-2010). Op deze dag is echter de meeste
aandacht voor de overige lokale actoren die als bron in het nieuws komen. Op 8 januari zijn de
lokale actoren zelfs nog vaker in het nieuws en komen ook de landelijke actoren weer
tevoorschijn in de berichtgeving. De verzoeningstocht heeft een prominente plek in de
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verslaggeving. Op 9 januari zakt de aandacht voor de overige lokale actoren weg en komen alleen
nog burgers en experts veel in het nieuws. Ook de landelijke actoren zijn op deze dag een
belangrijke bron. Op maandag dienen slechts de experts als bron. Op dinsdag 12 januari is het de
beurt aan de burgers, die hun mening geven over het plan om veiligheidsteams in te zetten in de
wijk. Ook laten op deze dag lokale actoren van zich horen. Op vrijdag 15 januari ruimen de
media weer plek in voor experts. Na deze dag komen weinig bronnen meer aan het woord.
Opleving: week 4 en 5
Een kleine opleving is te zien op 19 januari, als de burgemeester en overige actoren in de media
spreken. Op 23 januari is nog een piek te zien voor burgers. Op 26 en 29 januari is er ten slotte
een kleine opleving te zien voor overige lokale actoren en komen de experts nog aan het woord.
Daarna zijn er geen bronnen meer te bekennen in de media.
Dynamiek tussen de bronnen (voor figuur, zie bijlage A, figuur 48 en 49)
In de berichtgeving zien we dat de bronnen op elkaar reageren. Zo komen Marokkaanse
Nederlanders, Molukse Nederlanders en de burgemeester komen vaker aan het woord als het
nieuws toeneemt. Zij reageren niet op elkaar. Wel zien we dat experts reageren op zowel de
burgemeester (en zijn aangekondigde plannen) als op de Marokkaanse Nederlanders. Ook de
landelijke actoren reageren op de Marokkaanse Nederlanders in het nieuws, zij het heel zwak.
Sterker reageren zij op elkaar. Wanneer een politicus uit Den Haag heeft gereageerd in de
berichtgeving volgen andere politieke bronnen.
Conclusie: We zien een duidelijke verschuiving in de berichtgeving waar het gaat om het
brongebruik in het nieuws. Direct zijn de landelijke actoren betrokken bij het nieuws, vervolgens
komen vooral ook lokale bronnen aan het woord. Hier reageren de experts in sterke mate op. De
landelijke actoren reageren veel sterker op elkaar. Daarnaast is het opvallend dat er voor zowel
Marokkaanse Nederlanders als Molukse Nederlanders aandacht is in de berichtgeving, maar de
Marokkaanse Nederlanders de enige groep zijn waarop landelijke actoren reageren. Deze invloed
is echter wel zwak en landelijke bronnen zijn vooral bezig met het reageren op elkaar.

Landelijk/Lokaal
Naast de invloed van de lokale krant op de landelijke dagbladen kijken we ook naar het noemen
van actoren binnen een lokaal en landelijk frame. Hier wordt uitgegaan van de overtuiging dat
een stijgende hoeveelheid landelijke actoren in het nieuws ertoe leidt dat het probleem landelijk
wordt3. In de figuur geven we met de oranje lijnen weer op welke momenten er verschuivingen
waarneembaar zijn in de berichtgeving.
Hype week 1 t/m 3
Op vrijdag 1 januari komen zowel landelijke als lokale actoren voor in het nieuws over de
incidenten in Gouda. Op de tweede dag zwakt het nieuws over de landelijke actoren licht af en
komen lokale actoren vaker in het nieuws naar voren. Op maandag 4 januari is er een grote piek
te zien voor de aandacht voor lokale actoren. De landelijke actoren komen op deze dag bijna niet
in het nieuws. De lokale actoren blijven veel in het nieuws tot zondag 10 januari. Er is op 8
Het verschil met bronnen in het nieuws is dat bij de bepaling van het nationale frame de actoren niet alleen als bron
van het nieuws maar ook als onderwerp van gesprek kunnen voorkomen.
3
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januari een piek te zien voor landelijke actoren, maar deze komt niet boven de lijn van lokale
actoren uit. Op maandag 11 januari zijn alleen lokale actoren aan het woord, waarna er op
dinsdag 12 januari een piek te zien is voor zowel landelijke als lokale actoren. Lokale actoren
blijven echter meer in het nieuws. Op 13 januari zwakt de aandacht voor lokale actoren af en
komen voor het eerst sinds de eerste dag de landelijke actoren meer in het nieuws voor. Op 15
januari is er nog een piek te zien in de lijn voor lokale actoren.
Figuur 13. Verschuivingen in de lokaal/nationaal frames. (Opmaak grafiek:

CulemborgTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Opleving: week 4 en 5
Vanaf 15 januari zijn er (bijna) geen landelijke actoren in het nieuws over Culemborg te
bekennen. Op 18, 23, 26 en 29 januari zijn kleine pieken voor de lokale actoren in het nieuws te
zien.
Dynamiek tussen het landelijk en lokaal perspectief (voor figuur, zie bijlage A, figuur 54 en 55)
Wanneer we de dynamiek tussen de berichtgeving vanuit het lokale en nationale perspectief
bekijken zien we dat het totale nieuws invloed heeft op zowel landelijke actoren als lokale
actoren. Aan de andere kant zien we een positieve invloed van landelijke actoren op het nieuws,
terwijl de invloed van lokale actoren negatief is, zij het in lichte mate. De lokale en landelijke
actoren beïnvloeden elkaar niet. Landelijke actoren reageren vooral op elkaar. Bij lokale actoren
zien we dat niet, hier is het de burgemeester die de lokale actoren vooral vertegenwoordigt.
Conclusie: Culemborg was direct een nationaal probleem. Dit is wellicht veroorzaakt door het
feit dat er over de rellen werd bericht vanuit een landelijk perspectief. De landelijke politici die
over elkaar heen buitelen om iets over de situatie te melden in de pers, hebben er voor gezorgd
dat het nieuws steeds vanuit een nationaal perspectief verzorgd bleef. Toch hebben de media ook
oog voor de lokale actoren. Zeker in het begin van de nieuwsgolf. Naarmate de maand januari
vordert nemen beide perspectieven sterk af.
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Politieke Partijen
De landelijke bronnen van het nieuws kwamen vanaf het eerste moment in de berichtgeving sterk
naar voren. In deze paragraaf kijken we welke partijen zij vooral vertegenwoordigden. In de
figuur is steeds met een paarse lijn weergegeven waar we verschuivingen hebben gezien wat
betreft de politieke partijen in de berichtgeving.
Figuur 14. Verschuivingen in de politieke partijen. (Opmaak grafiek:

CulemborgTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Hype: week 1 t/m 3
In de berichtgeving over Culemborg zijn er maar een paar partijen die van zich laten horen. Op
de eerste dag komt direct de PvdA in het nieuws. De aandacht van de PvdA zwakt de volgende
dag af maar blijft nog wel in het nieuws. Op maandag 4 januari is de PvdA wederom in het
nieuws aanwezig. Het gaat deze eerste dagen vooral om kritiek geuit tegen de PvdA
bewindspersonen Van der Laan (minister van Integratie) en Ter Horst (minister van
Binnenlandse Zaken). Pas op 6 januari laat de SP van zich horen. De dag erna komt ook Wilders
naar voren in het nieuws, hij veroorzaakt een piek in de berichtgeving van 8 januari. Alle media
berichten over het aanbod van Wilders om de Moluks-Nederlandse bevolking een hart onder de
riem te steken. Op deze dag laat de SP ook weer van zich horen, om het grootste deel van de
media aandacht de dag erna over te laten aan de PvdA. Ook TON komt even naar voren in het
nieuws. Op 12 januari is de laatste kleine piek te zien voor de PvdA in de berichtgeving. Daarna
laten de partijen niet meer van zich horen in de media. In de weken die volgen, zijn er weinig
politieke partijen meer in het nieuws.
Dynamiek tussen de politieke partijen
De partijen opereren los van elkaar, we vinden geen dynamiek tussen de partijen.
Conclusie: Waar het de politieke partijen betreft, gaat het met name om de PvdA. De partij
wordt vooral op de webfora stevig bekritiseerd over hun rol in het regeringsbeleid. Met name de
ministers Van der Laan en Ter Horst worden onder vuur genomen. Ook is er aandacht voor de
PVV. Wilders wil de Moluks-Nederlandse bevolking gaan steunen, maar zij geven aan daar geen
behoefte aan te hebben. Dit zorgt voor de nodige mediainteresse in de partij. De politieke
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partijen reageren in de berichtgeving niet sterk op elkaar. De partijen lijken erop gebrand om hun
ideeën te uiten via de media, maar kiezen ervoor om dit onafhankelijk van elkaar te doen.

Invalshoeken (frames) in het nieuws
In deze paragraaf bekijken we de verschillende invalshoeken van waaruit er over de incidenten
kan worden bericht door de verschillende media. We onderscheiden hierbij de volgende
invalshoeken:
1) De terreur en criminaliteit die wordt gepleegd (Terreur Criminaliteit Frame)
2) Immigratie als veroorzaker van de problemen (Immigratie Frame Frame)
3) Daadkrachtig optreden van politie en leger (Politie Leger Daadkrachtig Frame)
4) Daadkrachtig optreden van de gemeente (Gemeente Daadkrachtig Frame)
5) Kritiek op de overheid (Overheid Falend Frame)
6) Rechtspraak en strenger straffen als oplossing (Rechtspraak Frame)
7) Discussie over de handhaving van de orde (Order Abstract Frame)
8) Maatregelen om de orde te handhaven (Order Concreet Frame)
9) Dialoog met de betrokkenen of andere zachtere maatregelen (Dialoog Frame)
10) Opvoeding van de relschoppers als oplossing (Opvoed Frame)
Figuur 15. Verschuivingen in de frames (Opmaak grafiek: CulemborgTotalStatements.xlsx, lijnen

ingevoegd in paint)

Hype: week 1 t/m 3
Op vrijdag 1 januari is er vooral nieuws over de terreur en criminaliteit die aan de gang is,
daarnaast wordt er bericht over de manier waarop de politie en/of het leger deze onrust aanpakt.
Dit blijft zo tot het weekend. Na het weekend is er een grote piek te zien voor dezelfde twee
frames en komen ook het perspectief van een daadkrachtige gemeente en de abstracte discussie
over de ordehandhaving op gang. Ook wordt op deze dag de overheid bekritiseerd in het nieuws.
Het terreur en criminaliteit perspectief blijft echter tot zondag 10 januari het meest onder de
aandacht in de media. Wel zien we op 6 januari een opleving van het perspectief van de falende
overheid in de berichtgeving en op 8 januari wordt het nieuws beheerst door de discussie over
hoe de orde te handhaven. Hierbij vinden we tegelijk de invalshoek van een daadkrachtige politie
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terug. Op 9 januari richt de berichtgeving zich vooral op de opvoeding van de veroorzakers van
de onrust. Op 12 januari komen de invalshoeken van de dialoog en de abstracte discussie over
hoe orde te houden weer op. Er wordt zowel over abstracte als over relatief zachte oplossingen
gepraat in de berichtgeving. Op 15 januari is het concrete perspectief van een daadkrachtige
politie weer veel in het nieuws, terwijl vier dagen later de berichtgeving zich richt op de
daadkracht van de gemeente. Ook is er op deze (en de vorige) dag ruimte voor concrete aanpak
in het kader van de ordehandhaving. Daarna valt het een tijdje stil wat betreft frames in de media.
Opleving: week 4 en 5
Op zaterdag 23 januari is een kleine piek te zien voor zowel het perspectief van terreur en
criminaliteit als het frame van daadkrachtige optreden van de politie. Op 26 januari is er
opvallend veel aandacht voor de concrete aanpak van de ordehandhaving. Wederom worden dus
concrete oplossingen in de media genoemd. Ook het frame van een daadkrachtige gemeente
wordt aangewend. De dag erna vallen de frames weer weg in de berichtgeving. Op vrijdag 29
januari is een opleving te zien voor het opvoed frame en het perspectief van de abstracte
discussie over het handhaven van de orde, waarop de dag erna het terreur en criminaliteit frame
in het nieuws komt. Op 1 februari vormt de invalshoek van dialoog tussen de betrokkenen de
afsluiting van de aandacht voor de frames gedurende de eerste aandachtsgolf.
Dynamiek tussen de frames (voor figuur, zie bijlage A, figuur 64 en 65)
De berichtgeving over Culemborg wordt vooral gedomineerd door de berichtgeving over
criminaliteit. Berichtgeving over de criminaliteit zorgt de volgende dag voor minder nieuws vanuit
dit perspectief. Daarnaast zien we een sterke relatie tussen de frames waarin de gemeente
daadkrachtig optreedt en het frame waarin de concrete acties om de orde te handhaven naar
voren komen. Blijkbaar lukt het de gemeente met deze associatie in het nieuws te komen. De
invalshoeken waaruit blijkt dat de politie daadkrachtig (wil) optreden en de abstracte discussie in
de berichtgeving over hoe de orde te handhaven hebben een effect op de berichtgeving over de
criminaliteit. De plannen die worden gemaakt of de discussie die wordt gevoerd, voeden de
berichtgeving waarin de (mate van) criminaliteit in Culemborg centraal staat.
Conclusie: De dominantie van het terreur en criminaliteitsframe in de berichtgeving over
Culemborg is evident. Daarnaast besteden de media veel aandacht aan alle mogelijke manieren
om de orde te handhaven en hebben zij oog voor de daadwerkelijke aanpak van de problemen.
De discussie over de juiste aanpak zorgt in de berichtgeving verder voor een opleving van de
berichtgeving over criminaliteit in Culemborg. Blijkbaar triggered de discussie bij journalisten en
experts de behoefte de (eventuele) gevolgen van de geopperde oplossingen te beschouwen.

Samenvatting
Op deze pagina wordt nogmaals de figuur afgebeeld, maar deze keer met alle verschillende
verticale lijnen er in. Dit om aan te geven op welk punt in tijd de verschillende verschuivingen in
de berichtgeving plaatsvinden. De rode lijn staat voor een verschuiving in de nieuwsdynamiek, de
groene lijn staat voor een verschuiving in de bronnen van het nieuws, de oranje lijn staat voor een
verschuiving in de lokale/nationale perspectief van het nieuws en de paarse lijn staat voor een
verschuiving in aandacht voor de politieke partijen, de lichtblauwe lijn is weergegeven als er een
verschuiving is in de frames in de berichtgeving.
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Figuur 16. Alle verschuivingen in de berichtgeving over de incidenten in Culemborg in de eerste
hype en opleving. (Opmaak grafiek: CulemborgTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in

paint)

In de berichtgeving over de incidenten in Culemborg zijn verschillende fases te onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aanloop
Beschrijving
Discussie
Relatieve Rust
Pauze
Aanpak

1 t/m 3 januari
4 t/m 6 januari
7 t/m 15 januari
16 t/m 19 januari
20 t/m 25 januri
26 januari t/m 2 februari

In tabel 2 geven we een samenvatting van alle beschrijvingen in de verschillende paragrafen tot
nu toe. Hierbij kijken we naar de verschillende fases in de berichtgeving zoals hierboven
uiteengezet.
Tabel 2. Beschrijving van de verschuivingen in de verschillende fases van de hype
Piek

Medium

Bronnen

Lokaliteit

Politiek

Frames

Aanloop
Beschrijving

NOS
NOS

Lokaal/Landelijk
Lokaal

PvdA
-

TerreurCriminaliteit
TerreurCriminaliteit

Discussie

Persbericht

Lokaal/Landelijk

PvdA

Relatieve Rust

Persbericht

Landelijke actoren
Burgers, Molukse
Nederlanders,
burgemeester
Lokale actoren/
experts/burgers
Lokale actoren/
burgemeester

Lokaal

Wilders

OrderAbstract/Dialoog/
OverheidFalend
GemeenteDaadkrachtig

Pauze
Aanpak

Kranten

Lokale actoren

Lokaal

-
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OrderConcreet/
PolitieLegerDaadkrachtig

In de aanloop fase is het incident in Culemborg direct vanuit een landelijk perspectief belicht. De
televisie berichtgeving is de aanleiding voor de grote mediagolf in deze periode. Vooral de PvdA
komt veel in het nieuws. In de berichtgeving ligt de nadruk op de terreur en criminaliteit die is
gepleegd en het daadkrachtig optreden van de politie (leger) tijdens de incidenten.
Na de eerste drie dagen gaat de beschrijvende fase van start. De berichtgeving, met
wederom het NOS Journaal dat aandacht besteedt aan de incidenten, gaat hier vooral over de
terreur en criminaliteit die gepleegd is tijdens de nieuwsjaarsnacht. Er komen voornamelijk veel
lokale bronnen, zoals burgers, Molukse Nederlanders en de burgemeester in de berichtgeving
voor, terwijl er bijna geen landelijke actoren met de incidenten worden geassocieerd.
De discussie fase wordt daarna afgetrapt met een persbericht. Er zijn op dit moment
vooral veel lokale actoren en experts aan het woord in de media. Ook de PvdA laat opnieuw van
zich horen. Hiermee worden de incidenten zowel lokaal als nationaal geframed. Het nieuws over
de terreur en criminaliteit wordt minder en er wordt nu meer gepraat over de mogelijke aanpak
van de problemen. Aan het eind van deze periode spreekt men ook in de berichtgeving over het
zoeken naar de dialoog als oplossing voor de problemen. Op dit moment zijn de burgers weer
met hun mening aanwezig in de media. Ook is er nieuws over kritiek op de overheid in deze fase.
Na deze drukke discussiefase komt er een relatief rustige fase waarin er nog steeds nieuws
over Culemborg aanwezig is, maar er geen duidelijke pieken meer te onderscheiden zijn. De
landelijke actoren zijn uit de berichtgeving verdwenen en alleen lokale actoren komen nog in het
nieuws naar voren. De periode wordt afgesloten met een kleine piek waarbij het daadkrachtig
optreden van de gemeente centraal staat. Deze wordt vooral veroorzaakt door een persbericht
vanuit de gemeente waarover de media, inclusief het journaal, berichten.
Na deze voortkabbelende fase komt een fase van totale rust. Van 20 tot en met 25 januari
is er (bijna) geen nieuws over de incidenten in Culemborg in de berichtgeving te vinden. Na deze
rust wordt op 26 januari de aanpakfase ingezet, doordat er een hoge piek te zien is waarin het gaat
om de discussie over concrete oplossingen van de onrust. Er komen wederom alleen lokale
actoren in de berichtgeving voor. Hierna wordt nog wat nagepraat over de oplossingen en is de
hype ten einde op 2 februari.

Conclusie
In deze paragraaf geven we puntsgewijs een ovezicht van de aspecten die, met in het achterhoofd
de onderzoeksvragen, het meest opvielen. We verdelen deze onder in kenmerken van de
berichtgeving en factoren die het verloop van de berichtgeving bepalen.
Kenmerken van de berichtgeving:
 Na een eerste golf neemt de aandacht in de volgende golven, die worden ingezet door nieuwe
incidenten, langzaam af. Na vier golven van ongeveer een week is de aandacht
geminimaliseerd.
 In eerste instantie komen vooral landelijke actoren in het nieuws. Daarna zorgt de aandacht
voor de incidenten er steeds voor dat de direct betrokkenen aan het woord komen, waarna
experts, burgers en politici volgen.
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Culemborg was direct een nationaal probleem. Na de eerste dagen worden de incidenten ook
vanuit lokaal perspectief benaderd.
Het dominante frame wordt gevormd door het criminaliteitsframe. Na de eerste fase
samengaand met de abstracte en concrete discussie over de te nemen maatregelen. In de
discussie neemt de focus op concrete maatregelen de overhand naarmate de tijd vordert.

Factoren die van invloed zijn op het verloop van de berichtgeving
 De berichtgeving op televisie heeft de sterkste invloed op de dagbladen. Persberichten vanuit
de gemeente worden ook opgepikt door de media.
 De dynamiek tusssen de bronnen laat zien dat experts reageren op de direct betrokkenen.
Opvallend is dat zowel experts als politici reageren op Marokkaanse Nederlanders die aan het
woord komen, maar niet op de Molukse Nederlanders. Ook zien we dat politici sterk op
elkaar reageren.
 De oplaaiende aandacht voor de incidenten zorgt voor een toename van zowel het nationale
als lokale perspectief. Aandacht voor landelijke actoren zorgt wel voor meer nieuws over
Culemborg, aandacht voor lokale actoren niet. Landelijke actoren reageren vooral op elkaar.
 De gemeente lukt het om in de berichtgeving een associatie tussen daadkrachtig optreden en
concrete oplossingen teweeg te brengen. De abstracte discussie alsmede het nieuws over
concrete oplossingen zorgt voor meer nieuws vanuit het criminaliteitsframe.

Aandacht voor Culemborg na de mediahype
Als naar het totale nieuws over de incidenten in Culemborg wordt gekeken blijkt dat er na de
hype nog maar weinig aandacht overblijft voor de incidenten. De grote piek in januari 2010 geeft
de hype weer. Deze wordt wederom sterk veroorzaakt door de sociale media en door de kranten.
Ook persberichten en het journaal besteden aandacht aan de incidenten tijdens de hype. De
frames die tijdens de hype het meeste voorkomen zijn het Criminaliteit en Terreur Frame en het
Etnisch Conflict Frame. Dit laatste frame is speciaal gemaakt voor de automatische analyse van
Culemborg, waarbij het conflict tussen de twee etnische groepen: Marokkaanse Nederlanders en
Molukse Nederlanders, centraal staat. Het derde meest voorkomende frame in de hype is het
Opvoed Frame. Daarnaast komen in de hype zowel lokale als landelijke actoren veel voor. Vooral
de PVV wordt veel genoemd. Daarnaast wordt er veel gesproken over Marokkaanse
Nederlanders en Molukse Nederlanders.
Na deze eerste maand valt de aandacht voor de incidenten in Culemborg op de internetfora sterk
terug en na maart 2010 is de berichtgeving op de internetfora helemaal weggevallen. De Tweede
Kamer heeft een kleine piek in maart 2003 maar speelt verder echter een kleine rol in het totale
nieuws over Culemborg. Na februari 2010 is er ook geen nieuws meer over Culemborg op de
televisie. De kranten blijven nog wel berichten over de incidenten. Het Terreur en Criminaliteit
Frame blijft dominant in de maanden na de hype

39

Figuur 17: Berichtgeving over de incidenten in Culemborg per maand vanaf de hype.
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(Opmaak grafiek: CulemborgAutomatischAfloop.xlsx)
In april en november 2010 komt daarnaast het Falende Overheid Frame op. Ook het
Rechtspraak Frame heeft pieken in de berichtgeving: in maart-april 2010 en september 2010. De
andere frames komen weinig voor. Na de hype vallen de lokale actoren weg in de berichtgeving
en komen meer landelijke actoren naar voren. De PvdA en VVD komen meer in het nieuws over
de incidenten en de PVV valt weg. Ook de SP laat zich zien. Er wordt minder bericht over
Molukse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders en er zijn geen andere actoren die veel in
het nieuws komen. Zoals gezegd komen alleen landelijke actoren nog regelmatig voor in het
nieuws en is er alleen in februari 2011 een kleine opleving voor lokale actoren en de burgemeester
te zien.

Leidsche Rijn
In Leidsche Rijn doet een homostel in 2010 meerdere malen aangifte van openlijk geweld tegen
hen. Zij worden, zo stellen zij, regelmatig beledigd, uitgescholden en bedreigd vanwege hun
seksuele geaardheid. Het gaat hierbij steeds om Marokkaans-Nederlandse jongeren. De politie
doet onderzoek, maar kan geen overtuigend bewijs vinden. In juni 2010 zetten de heren hun huis
te koop. De buurt reageert door een protestpicknick te organiseren als blijk van steun voor het
weggepeste homostel. Niettemin verhuist het stel eind 2010 naar een andere woning.

De berichtgeving over de incidenten in Leidsche Rijn
Het eerste nieuws over het homostel dat wil verhuizen uit Leidsche Rijn, als gevolg van pesterijen
van Marokkaans-Nederlandse jongeren is te vinden in het Algemeen Dagblad dat opent met een
artikel waarin wordt beschreven dat “Allochtone jongeren in Terwijde (Leidsche Rijn) het leven
van een homostel zo onmogelijk maken, dat de mannen hun huis te koop hebben gezet”
(Algemeen Dagblad, 11-06-2010). Het betekent niet een directe piek in de berichtgeving. Dat
gebeurt pas als op 14 juni Algemeen Dagblad/Utrechts Dagblad een bericht plaatst met de titel “Raad
reageert onthutst over treiteren homostel.” In dit artikel uit de Utrechtse gemeenteraad zijn
verontwaardiging. De raadsleden stellen dat zij burgemeester Wolfsen vragen gaan stellen over
het incident. Op dinsdag 15 juni 2010 publiceren ook andere kranten artikelen over het incident.
Hiermee is de een mediahype in gang gezet.
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Na de eerste twee weken blijft het langer dan drie maanden erg stil in de media over de
incidenten in Leidsche Rijn. In oktober 2010, in de 19e week na het incident, is er een opleving in
het nieuws over de incidenten in Leidsche Rijn. Vooral de regionale kranten zorgen voor deze
nieuwe opleving. Op 20 oktober is een artikel in Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad te vinden,
waarin wordt beschreven dat er “over bijna geen onderwerp méér geschreven wordt … dan
jeugdoverlast” (Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad , 20-10-2010). Dit nieuws wordt gevolgd
door berichten waaruit blijkt dat er eveneens een homo uit zijn huis is gepest in een andere wijk
van Utrecht: “Homo uit huis gepest” (de Volkskrant, 21-20-2010). Doordat de gemeente hierop
reageert door te spreken over het instellen van een “gay-alert”, is het tweede deel van de hype
gestart: “Gay-Alert in Utrecht na nieuw geval homo-pesten” (Algemeen Dagblad, 22-10-2010).
In figuur 18 is weergegeven hoeveel aandacht er is voor de incidenten in Leidsche Rijn in de
kranten in de eerste hype en de tweede hype nadat de eerste berichten over de incidenten in de
media verschenen. De manier waarop er over de incidenten in Leidsche Rijn wordt bericht zal in
de volgende paragrafen aan bod komen.
Figuur 18. Hoeveelheid aandacht in kranten voor de incidenten in Leidsche Rijn in de eerste piek
en de opleving. (Opmaak grafiek: UtrechtTotalStatements.xlsx)
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15 juni: “Homostel weggepest uit Utrecht” (de Volkskrant, 15-06-2010),
“Homoseksuelen zijn getreiter meer dan zat” (NRC Handelsblad, 15-06-2010),
“Kamervragen over wegjagen van homostel” (Algemeen Dagblad, 15-06-2010).
17 juni: “Intolerantie onder allochtonen tegenover homo stijgt” (Algemeen Dagblad, 17-062010), “Ontbied de jongeren op het politiebureau” (Algemeen Dagblad, 17-06-2010).
19 juni: “Harde aanpak homohaters” (Algemeen Dagblad, 19-06-2010), “Typisch stadse
problemen in een splinternieuwe wijk” (NRC Handelsblad, 19-06-2010).
21 juni: “Buurt houdt picknick voor weggetreiterd homostel” (Algemeen Dagblad, 21-062010), “thee drinken met homostel” (Sp!ts, 21-06-2010).

41

Nieuwsdynamiek
We zagen al dat na enkele dagen de nieuwsgolf op gang komt. In deze paragraaf kijken we naar
de mate waarin de verschillende media hebben bericht over het incident in Leidsche Rijn en de
manier waarop zij elkaar hebben beïnvloed. In onderstaand figuur geven we met rode lijnen
markeerpunten aan waarop we verschuivingen zien in de nieuwsdynamiek.
Figuur 19. Verschuivingen in de nieuwsdynamiek. (Opmaak grafiek:

UtrechtTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Hype: Week 1 en 2
In de eerste drie dagen van de hype bericht alleen Algemeen Dagblad over de incidenten in
Leidsche Rijn. Na het weekend doen alleen Algemeen Dagblad en Algemeen Dagblad/Utrechts
Nieuwsblad verslag van de incidenten. Pas op 15 juni wordt het nieuws ook weergegeven in de
landelijke kwaliteitskranten. Op donderdag 17 juni neemt de interesse van de kwaliteitskranten
voor dit onderwerp alweer af tot 0. Dan berichten alleen de populaire kranten nog over het
wegpesten van het homostel. Op 19 juni is er een kleine piek te zien voor alle kranten, behalve de
gratis kranten. Ook op 21 juni is voor alle kranten een piek te zien, wanneer bericht wordt over
de picknick voor het homostel.
Opleving: Week 19 t/m 21
In deze tweede nieuwsgolf over de incidenten in Leidsche Rijn zijn het de regionale kranten die
starten met verslaggeving, het gebeurt op 20 oktober 2010. De dag erna volgen de
kwaliteitskranten. Op 22 oktober berichten zowel populaire, als kwaliteits- en regionale kranten
over het nieuws. De dag erna is er alleen nog aandacht in de populaire en regionale kranten voor
de incidenten. Op 28 oktober is er een nieuwe opleving te zien in de regionale kranten. Op 2
november zijn het slechts de kwaliteitskranten die de ontwikkelingen in Leidsche Rijn opnemen
in de inhoud.
Dynamiek tussen de media (voor figuur, zie bijlage A, figuur 70 en 71)
De berichtgeving in de gratis, populaire en kwaliteitskranten gaan redelijk gelijk op. Als naar de
dynamiek gekeken wordt blijkt dat vooral de gratis kranten invloed hebben op de
kwaliteitskranten die vervolgens weer invloed hebben op de populaire krant. Regionale kranten
staan helemaal los van de rest en volgen een eigen agenda.
Conclusie: De berichtgeving rond de incidenten in Leidsche Rijn hebben een relatief incidenteel
karakter. Even snel als het opkomt verdwijnt de interesse weer. Het NOS Journaal is niet
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geïnteresseerd in de incidenten en wellicht is dat de verklaring waarom het nieuws zo beperkt
blijft. Kijkend naar de invloed zijn het de kwaliteitskranten en de populaire kranten die elkaar
beïnvloeden.

Bronnen van het nieuws
In de berichtgeving over Leidsche Rijn gebruiken de journalisten verschillende bronnen. In deze
paragraaf gaan we na in hoeverre deze bronnen op elkaar reageren in de berichtgeving. Hiervoor
onderscheiden we de volgende soorten bron: lokale bronnen, landelijke bronnen, experts en
burgers. Een specifieke categorie hebben we hier gemaakt voor de homoseksuelen die zijn
weggepest of andere homo’s die expliciet zo worden benoemd in de berichtgeving.
Figuur 20. Verschuivingen in de bronnen van het nieuws. (Opmaak grafiek:

UtrechtTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Hype: Week 1 en 2
Op de eerste twee dagen van de hype komen alleen homoseksuelen aan bod. Pas na het weekend
laten andere burgers van zich horen in de media, waarop de dag erna weer de homo’s en ook de
burgemeester en overige lokale actoren als bron in de kranten komen. Op 16 juni spreken experts
zich uit over de incidenten in Leidsche Rijn. De volgende dag zijn de landelijke actoren te horen.
Op 19 juni is er wederom ruimte voor de burgemeester en de lokale actoren om te reageren en
zijn ook de burgers vertegenwoordigd in het nieuws. Op 21 juni is er alleen nog plaats voor de
homoseksuelen en andere burgers als bron in de media.
Opleving: Week 19 t/m 21
Op 20 oktober dienen slechts burgers als nieuwsbron. De dagen die volgen zijn het lokale
actoren en de burgemeester die we terugzien en is er ook even plaats voor homoseksuelen om
hun verhaal te doen. Pas op 23 oktober zijn landelijke actoren aanwezig als bron in het nieuws.
Op 28 oktober is er een grote piek te zien voor de burgers als bron.
Dynamiek tussen de bronnen (voor figuur, zie bijlage A, figuur 75 en 76)
De hoeveelheid nieuws heeft vooral invloed op de lokale actoren die aan het woord komen, als er
veel nieuws is, komen de dag erna lokale actoren aan het woord. Dit effect geldt niet andersom.
Als er lokale politici aan het woord zijn, komt er de volgende dag minder nieuws. Wel hebben
burgers invloed op de hoeveelheid nieuws. Hun uitlatingen in de pers voeden de berichtgeving.
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Burgers hebben ook een invloed op de landelijke bronnen in het nieuws, zij het dat deze invloed
beperkt is en dat de mate waarin landelijke actoren voorkomen ook beperkt is.
Conclusie: De homoseksuelen komen veruit het meest aan het woord in de berichtgeving.
Marokkaanse Nederlanders zien we niet terug. De landelijke actoren zien we aanzienlijk minder
in deze periode. De onderlinge invloeden zijn wel opvallend. Burgers hebben vooral invloed op
het totaal aantal berichten over de incidenten, en op de landelijke actoren. Als veel burgers van
zich laten horen, reageren landelijke actoren op dit nieuws. Wanneer er veel nieuws is, komen de
lokale politici ook in het nieuws. Blijkbaar zijn de journalisten geneigd als eerste naar de lokale
autoriteiten te stappen als zij willen weten wat er gaande is of wat er gedaan zal worden aan de
incidenten.

Landelijk/Lokaal
We zagen bij de invloeden van de verschillende media dat de regionale krant geen invloed
uitoefent op de berichtgeving in de andere dagbladen. Sterker nog, de krant wordt vooral
beïnvloed door berichtgeving uit kwaliteitskranten. In deze paragraaf bekijken we de mate waarop
de incidenten naar een nationaal podium worden getrokken door te kijken naar de verhouding
waarin lokale en landelijke actoren in het nieuws komen4. Met oranje lijnen geven we weer hoe
opvallende verschuivingen in de berichtgeving te zien zijn.
Figuur 21. Verschuivingen in de lokaal/nationaal frames. (Opmaak grafiek:

UtrechtTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Hype: Week 1 en 2
Het nieuws over het wegpesten van homostellen in Leidsche Rijn wordt voornamelijk geframed
als lokaal nieuws. Alleen op 15 en 19 juni komen er landelijke actoren voor in het nieuws over de
incidenten in Leidsche Rijn.
Opleving: Week 19 t/m 21
Evenals bij de eerste hype zijn er veel meer lokale actoren bij de incidenten betrokken dan
landelijke actoren. Bij elke piek die te zien is in figuur 2 zijn er meer lokale dan landelijke actoren

Het verschil met bronnen in het nieuws is dat bij de bepaling van het nationale frame de actoren niet alleen als bron
van het nieuws maar ook als onderwerp van gesprek kunnen voorkomen.
4
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betrokken. Landelijke actoren komen alleen op 23 en 28 oktober in het nieuws. Daarnaast zijn ze
op 2 november ook even in het nieuws te vinden.
Dynamiek tussen het landelijk en lokaal perspectief (voor figuur, zie bijlage A, figuur 80 en 81)
Het lokaal en landelijk frame hangen sterk samen. Het blijkt dat het landelijk frame een negatieve
invloed heeft op het lokale frame. Als er landelijke actoren in het nieuws over Leidsche Rijn
voorkomen, komen er de volgende dag minder lokale actoren in het nieuws voor. Als het totale
nieuws toeneemt komen er juist meer lokale actoren voor in het nieuws en minder landelijke
actoren.
Conclusie: De berichtgeving rondom het weggepeste homostel wordt vooral als een lokaal
probleem neergezet in de media. Slechts een paar keer komen landelijke actoren in het nieuws. In
deze berichtgeving vinden we dan tevens lokale actoren terug. Eerder zagen we ook al dat er geen
invloed uitgaat van de lokale dagbladen naar de landelijke dagbladen. Zij opereren onafhankelijk
waar het gaat om de incidenten in Leidsche Rijn. Ook zagen we dat de hoeveelheid nieuws wel
van invloed is op het noemen van lokale actoren, terwijl dat niet het geval is bij nationale actoren.

Politieke partijen
De mate waarin het wegpesten van de homoseksuelen uit de wijk Leidsche Rijn een politieke
dimensie krijgt komt in deze paragraaf aan de orde. Hierbij kijken we in hoeverre de landelijke
partijen worden geassocieerd met de incidenten. In de figuur geven we met paarse lijnen de
verschuivingen weer.
Figuur 22. Verschuivingen in de politieke partijen (Opmaak grafiek:

UtrechtTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Hype: Week 1 en 2
Er worden bijna geen uitspraken gedaan door politici in de eerste twee weken na de eerste
berichtgeving over de incidenten in Leidsche Rijn. Alleen de PvdA spreekt zich uit, op 15 juni.
Opleving: Week 19 t/m 21
Wederom komt alleen de PvdA voor in het nieuws over de incidenten. Op 23 oktober
verschijnen zij even als bron in de media.
Dynamiek tussen de politieke partijen
In de berichtgeving vinden we geen dynamiek terug, omdat het slechts over de PvdA gaat.
45

Conclusie: De berichtgeving over het homostel heeft alleen zijn weerslag op de PvdA. De
burgemeester, een PvdA-er, wordt voornamelijk geassocieerd met de incidenten.

Invalshoeken (frames) in het nieuws
In de berichtgeving kunnen we verschillende invalshoeken onderscheiden van waaruit de
gebeurtenissen kunnen worden beschreven. De invalshoeken, ook wel frames genoemd, die we
onderscheiden zijn de volgende:
1) De terreur en criminaliteit die wordt gepleegd (Terreur Criminaliteit Frame)
2) Immigratie als veroorzaker van de problemen (Immigratie Frame)
3) Daadkrachtig optreden van politie en leger (Politie Leger Daadkrachtig Frame)
4) Daadkrachtig optreden van de gemeente (Gemeente Daadkrachtig Frame)
5) Kritiek op de overheid (Overheid Falend Frame)
6) Rechtspraak en strenger straffen als oplossing (Rechtspraak Frame)
7) Discussie over de handhaving van de orde (Order Abstract Frame)
8) Maatregelen om de orde te handhaven (Order Concreet Frame)
9) Dialoog met de betrokkenen of andere zachtere maatregelen (Dialoog Frame)
10) Opvoeding van de relschoppers als oplossing (Opvoed Frame)
In onderstaande figuur geven we met de lichtblauwe lijnen weer waar we verschuivingen
constateren in de berichtgeving waar het gaat om de verschillende gebruikte frames.
Figuur 23. Verschuivingen in de frames (Opmaak grafiek: UtrechtTotalStatements.xlsx, lijnen

ingevoegd in paint)

Hype: Week 1 en 2
Als wordt gekeken naar de framing van de berichtgeving rondom de incidenten in Leidsche Rijn,
blijkt dat het Immigratie Frame veruit het meest wordt gebruikt. Dit wijst erop dat de problemen
in Leidsche Rijn vooral worden gezien als problemen die voortkomen uit de immigratie en de
culturele verschillen die hierbij een rol spelen. In de eerste twee weken is op alle dagen het
Immigratie Frame het meest in het nieuws. Op 14 juni komt even het dialoog perspectief op, wat
erop wijst dat er over “zachte” oplossingen voor het probleem wordt gepraat. Op 15 juni is
daarna de hoogste piek te zien van berichtgeving waarin het perspectief van immigratie als
oorzaak voor de overlast centraal staat. Op 16 juni wordt bericht over de criminaliteit die een rol
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speelt bij de incidenten. 17 juni is er interesse voor de aanpak van het probleem door middel van
inzet van de politie en het leger, bovendien worden abstracte oplossingen genoemd. Ook wordt
op deze dag bericht over de daadkrachtigheid van de gemeente. Daarnaast wordt het frame van
de falende overheid aangewend. Op 19 juni is er juist aandacht voor concrete oplossingen voor
het probleem. Op 21 juni zijn alle frames weggevallen en is er alleen nog een piek te zien in het
immigratie perspectief.
Opleving: Week 19 t/m 21
Als gekeken wordt naar de framing in deze tweede hype over Leidsche Rijn, blijkt dat het de
eerste dag vooral gaat over terreur en criminaliteit in Leidsche Rijn. Ook gaat het op deze dag
over immigratie. Het thema is vanaf 21 oktober zeer nadrukkelijk aanwezig in de berichtgeving.
Op 22 oktober wordt ook even bericht over de daadkrachtigheid van de politie en het leger. De
volgende dag zijn de media gemoeid met abstracte oplossingen en de daadkracht van de
gemeente. Op 28 oktober worden wederom de frames van abstracte oplossing en daadkracht van
de gemeente in de berichtgeving verwerkt, evenals over immigratie. Op 30 oktober komt voor
het eerst het thema rechtspraak voor in het nieuws over Leidsche Rijn. Op 2 november gaat het
nieuws vooral weer over de immigratie.
Dynamiek tussen de frames (voor figuur, zie bijlage A, figuur 88 en 89)
De samenhang in de berichtgeving toont aan dat de discussie over de daadkrachtigheid van het
politie en/of leger vaak samenvalt met falen van de overheid in de berichtgeving. Het aantal
statements in het nieuws heeft vooral een negatieve invloed op het aantal uitingen binnen het
frame van daadkrachtig optreden van de politie. Het laatstgenoemde frame is van negatieve
invloed op het gebruik van het frame waarin het falen van de overheid centraal staat. In andere
woorden, als er meer over de daadkracht van de politie en het leger wordt bericht, komt de
volgende dag minder het falen van de overheid in het nieuws.
Conclusie: De problemen rond het weggepeste homostel worden overwegen beschouwd vanuit
een Immigratie Frame. De verschillen tussen de Marokkaanse cultuur en de Nederlandse cultuur
zouden ten grondslag liggen aan het gedrag van de jongens. Oplossingen worden in de
berichtgeving vooral gezocht in het daadkrachtig optreden van de politie. Slechts weinig aandacht
is er voor een softe aanpak van opvoeding.

Samenvatting
In deze paragraaf staat nogmaals de figuur afgebeeld, maar deze keer met alle verschillende
verticale lijnen er in. Dit om aan te geven op welk punt in tijd de verschillende verschuivingen in
de berichtgeving plaatsvinden. De rode lijn staat voor een verschuiving in de nieuwsdynamiek, de
groene lijn staat voor een verschuiving in de bronnen van het nieuws, de oranje lijn staat voor een
verschuiving in de lokale/nationale perspectief van het nieuws en de paarse lijn staat voor een
verschuiving in aandacht voor de politieke partijen, de lichtblauwe lijn is weergegeven als er een
verschuiving is in de frames in de berichtgeving.
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Figuur 24. Alle verschuivingen in de berichtgeving over de incidenten in Leidsche Rijn in de
eerste hype en de opleving. (Opmaak grafiek: UtrechtTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in

paint)

Fasering van de hype
De berichtgeving rondom de incidenten in Leidsche Rijn kan verdeeld worden in verschillende
fases:
1.
Aanloop
11 t/m 13 juni
2.
Beschrijving 14 t/m 16 juni
3.
Discussie
17 t/m 21 juni
4.
Pauze
22 juni t/m 19 oktober
5.
Aanpak
20 oktober t/m 2 november
In tabel 3 geven we een samenvatting van alle beschrijvingen in de verschillende paragrafen tot
nu toe. Hierbij kijken we naar de verschillende fases in de berichtgeving zoals hierboven
uiteengezet.
Tabel 3. Verschuivingen in de berichtgeving in de verschillende fases van de hype
Piek

Nieuwsdynamiek

Bronnen

Lokaliteit

Politiek

Frames

Aanloop

Homostel

Lokaal

-

Immigratie

Beschrijving

AD & AD/Utrechts
Nieuwsblad
Alle dagbladen

Immigratie

Populaire kranten

Lokaal/
landelijk
Lokaal/
landelijk

-

Discussie

Experts, burgers/
homostel
Lokale/landelijke
actoren/burgers

-

OrderAbstract/OrderConcreet
/GemeenteDaadkrachtig/
OverheidFalend/Dialoog

Pauze
Aanpak

Regionale kranten

Burgers/landelijk

Lokaal

-

Order abstract

In de eerste aanloopfase wordt de golf veroorzaakt door berichtgeving in Algemeen Dagblad en
Algemeen Dagblad/Utrechts Dagblad. De berichtgeving gebeurt vooral vanuit het Immigratie Frame.
Ook komt in deze aanloop het homostel aan het woord om hun verhaal te doen.
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In de tweede fase, de beschrijvende fase, wordt er nog steeds veel bericht vanuit het
Immigratie Frame. Ook komen er in deze periode veel lokale maar ook landelijke actoren voor in
het nieuws over de incidenten. Daarnaast komen er vooral burgers en experts aan het woord.
Daarna volgt de discussiefase waarin de kwaliteitskranten zijn afgehaakt wat betreft de
berichtgeving. In de populaire dagbladen richt de discussie zich vooral op de mogelijke
oplossingen voor de problemen. Ook is er aandacht voor concrete maatregelen en wordt het
optreden van de overheid als falend bestempeld.
Na deze oplossingsgerichte fase is er een pauze in het nieuws over de incidenten. Op 20
oktober komt hier een einde aan en start de laatste fase van de hype. Tijdens deze aanpak fase
wordt over de terreur en criminaliteit in Leidsche Rijn bericht waarbij ook het Immigratie Frame
weer opdoemt in de berichtgeving. Vooral lokale actoren en homoseksuelen komen in het nieuws
voor als bron. De PvdA laat enigszins van zich horen. Hierna is weer een korte pauze in het
nieuws, waarna de berichtgeving doorgaat in de regionale kranten. In deze berichtgeving komen
vooral burgers aan het woord en wederom wordt gepraat over het handhaven van de orde als
oplossing voor het probleem. Er worden tijdens deze periode voornamelijk lokale actoren
geassocieerd met het nieuws. Na 2 november is de hype ten einde.

Conclusie
In deze paragraaf geven we puntsgewijs een overzicht van de aspecten die, met in het
achterhoofd de onderzoeksvragen, het meest opvielen. We verdelen deze onder in kenmerken
van de berichtgeving en factoren die het verloop van de berichtgeving bepalen.
Kenmerken van de berichtgeving:
 De aandacht voor de incidenten is kort van duur en beslaat twee golven van enkele dagen.
Daarna vinden we incidenteel aandacht voor dergelijke incidenten.
 De direct betrokkenen komen vooral aan het woord in het begin van de hype. Daarna is er
aandacht voor andere actoren, zoals de burgemeester, burgers en experts. Landelijke actoren
volgen pas in een later stadium.
 De incidenten worden voornamelijk vanuit een lokaal perspectief beschreven. Slechts aan het
einde is er enige aandacht voor landelijke actoren.
 Het dominante frame wordt gevormd door het immigratieframe. In de dagen erna is een mix
van oplossingsgerichte frames te zien, waarbij de focus vooral ligt op daadkrachtig optreden.
Welke factoren bepalen het verloop van de berichtgeving?
 De aandacht gaat in de verschillende kranten gelijk op. Er is geen sprake van een agendasettend medium. De drempel van nieuwswaardigheid wordt wel lager. Enkele maanden na het
incident brengt nieuws over eenzelfde incident een nieuwe golf van aandacht teweeg.
 De burgers in de berichtgeving maken dat de incidenten nieuwswaardig blijven voor de
journalisten. Zij gaan vervolgens verhaal halen bij de lokale actoren, terwijl landelijke actoren
ook reageren op burgers die zich laten horen in het nieuws.
 De incidenten blijven vooral lokaal van aard. Als het nieuws opleeft gaan journalisten naar
lokale actoren, niet naar landelijke. Ook zien we geen invloed van lokale media op de
landelijke.
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Al het nieuws wordt belicht vanuit het Immigratie Frame. Het frame over een daadkrachtige
aanpak gaat vaak samen met de focus op een falende overheid. Echter, wanneer het
aanpakframe overheerst neemt de focus op het falen van de overheid wel iets af.

Aandacht voor de incidenten in Leidsche Rijn na de mediahype
Als naar het totale nieuws over de incidenten in Leidsche Rijn wordt gekeken, blijkt dat na de
eerste maand (de hype) de berichtgeving over de incidenten even helemaal wegvalt. In oktober
2010 komt het nieuws over de incidenten in Leidsche Rijn echter weer op gang. In de hype komt
de meeste berichtgeving voor in de kranten. Daarnaast is er ook berichtgeving op de internetfora.
Pas in de maand na de hype worden de incidenten besproken in de Tweede Kamer. Het
dominante frame in de berichtgeving over Leidsche Rijn is wederom het Criminaliteit en Terreur
Frame. Ook het Immigratie Frame en het Order Abstract Frame komen veel voor. Het nieuws
besteed in de hype veel aandacht aan landelijke en lokale actoren, waarbij lokale actoren nog
vaker worden genoemd dan landelijke. De partijen die vooral vaak in het nieuws komen zijn
Trots op Nederland en de PvdA. Daarnaast wordt veel gepraat over het homostel (en andere
homoseksuelen) en de burgemeester.
Figuur 25: Berichtgeving over de incidenten in Leidsche Rijn per maand vanaf de hype.
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(Opmaak grafiek: UtrechtAutomatischAfloop.xlsx)
Vanaf oktober 2010 is Leidsche Rijn, na even helemaal weg te zijn geweest, weer terug in het
nieuws. Vanaf deze maand berichten weer vooral kranten over de incidenten, maar in oktober
2010 en februari 2011 is er ook aandacht op de internetfora. Vanaf februari 2011 bespreekt ook
de Tweede Kamer de incidenten weer. In oktober 2010 wordt nog vooral bericht vanuit het
Immigratie Frame. Daarna komen er weinig frames voor in de media, waarna alleen nog een piek
te zien is voor het Rechtspraak Frame in februari 2011. Lokale en landelijke actoren komen
steeds ongeveer evenveel voor in het nieuws omtrent Leidsche Rijn. Nog steeds worden vooral
de PvdA en TON geassocieerd met de incidenten, maar in februari 2011 is ook een piek te zien
voor de PVV. Ook het homostel (en andere homoseksuelen) zijn weer in het nieuws in oktober
2010, waarna de aandacht voor deze actoren afzwakt. In februari 2011 wordt veel over
Marokkaanse Nederlanders gesproken en komen ook buurtbewoners in het nieuws voor. Daarna
is er weer plek voor het homostel in de berichtgeving. Andere actoren komen weinig voor in de
berichtgeving over de incidenten in Leidsche Rijn.
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Roermond
De Donderberg is een wijk in Roermond die als een achterstandswijk kan worden gekenmerkt.
De wijk kent al jaren grote problemen. In 2009 komen deze problemen naar voren door een
reeks van misdragingen van jongeren in de wijk. Zij houden zich bezig met woninginbraken,
auto-inbraken, straatroof en mishandeling van bewoners. Vanuit de gemeente worden initiatieven
ontwikkeld om de wijk weer onder controle te krijgen. Er is een speciaal politiewijkteam
opgericht en er zijn jongerenwerkers actief. Vanuit politiek Den Haag reageert de PVV door
Kamervragen te stellen. De suggestie wordt gewekt dat het een probleem betreft van
Marokkaans-Nederlandse jongeren, hetgeen zorgt voor een opleving in de berichtgeving rondom
de problemen in Donderberg. Echter, een duidelijk verband wordt niet gevonden en de aandacht
van de media voor de incidenten vermindert daarna snel.

De incidenten in Donderberg in de berichtgeving
Op dinsdag 6 oktober 2009 verschijnen de eerste berichten in het nieuws over jongeren die zich
ernstig misdragen in de wijk Donderberg in de gemeente Roermond. De Limburger bericht in het
artikel “Jongeren terroriseren Donderberg” over de oproep van de gemeente, politie en het
openbaar ministerie aan bewoners van Donderberg om “in actie te komen tegen de straatterreur
van jongeren in de wijk” (De Limburger, 06-10-2009). Ook in het De Limburger verschijnt op deze
dag een artikel onder de kop “Jongeren terroriseren Donderberg”. De volgende dag pikken twee
landelijke dagbladen het nieuws op. De Telegraaf kopt “Roermond vreest tweede Gouda” (De
Telegraaf, 07-10-2009) en in de Sp!ts verschijnt het artikel “Tieners Roermond terroriseren wijk”.
In De Limburger verschijnt een artikel waarin de burgemeester uitspraken doet over de incidenten:
“Burgemeester Henk van Beers: ‘Klachten te weinig concreet’” (De Limburger, 07-10-2009). Op 8
oktober bericht ook Trouw over de ongeregeldheden in Roermond: “Buurt en jongeren staan
tegenover elkaar” (Trouw, 08-10-2009). Op dezelfde dag verschijnt in De Limburger het artikel
“Kamervragen over situatie in Donderberg”, waarin staat dat Geert Wilders Kamervragen heeft
gesteld over wat er gaande is in Donderberg. “In de vragen worden de overlastgevende jongeren
betitelt als Marokkaanse straatterroristen” (De Limburger, 08-10-2009). Dit geeft de aanzet voor de
piek in de berichtgeving over de incidenten in Roermond.
Figuur 26. Hoeveelheid aandacht in kranten voor de incidenten in Roermond in de eerste hype
(Opmaak grafiek: RoermondTotalStatements.xlsx)
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In figuur 26 is weergegeven hoeveel aandacht er is voor de incidenten in Roermond in de kranten
in de eerste hype in de berichtgeving over de incidenten. De manier waarop er over de incidenten
in Roermond wordt bericht verandert over de tijd. In de volgende paragrafen zal aan de hand van
de tijdslijn worden uitgelegd welke veranderingen de berichtgeving ondergaat.
1)

2)
3)
4)

6 oktober 2009: Oproep van de gemeente, politie en het openbaar ministerie aan
bewoners van Donderberg om “in actie te komen tegen de straatterreur van jongeren in
de wijk” (De Limburger, 06-10-2009)
8 oktober 2009 Kamervragen over situatie in Donderberg. “Buurt en jongeren staan
tegenover elkaar” (Trouw, 08-10-2009).
9/10 oktober Hoe de situatie aan te pakken? “Politiek spel, waar daden nodig zijn” en
“Kritiek op raadsleden” (De Limburger, 09-10-2009).
13 oktober. Een probleem van immigratie? “Marokkaan onterecht gehekeld” (De
Limburger, 13-10-2009).

Nieuwsdynamiek
De incidenten in Roermond komen slechts enkele dagen en in beperkte mate in de berichtgeving
naar voren. In deze paragraaf kijken we in hoeverre er sprake is van dynamiek tussen de
verschillende media. In onderstaand figuur zijn de opvallendste verschuivingen weergegeven met
een rode lijn.
Figuur 27. Verschuivingen in de nieuwsdynamiek (Opmaak grafiek:

RoermondTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Op 6 oktober berichten alleen de regionale kranten over de incidenten in Roermond. Op de dag
erna komen ook de gratis kranten met het nieuws. Pas op donderdag berichten de
kwaliteitskranten over Roermond. Op vrijdag 9 oktober is een grote piek te zien in het nieuws
van de regionale kranten. Ook de populaire kranten berichten op die dag over het nieuws. In de
laatste piek, op dinsdag 13 oktober, is een piek te zien voor kwaliteitskranten en berichten de
regionale kranten ook nog steeds over het nieuws.
Dynamiek tussen de media (voor figuur, zie bijlage A, figuur 94 en 95)
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We zien dat de berichtgeving in de regionale dagbladen veruit het meeste nieuws
vertegenwoordigt. De populaire dagbladen berichten ook op de dagen dat de regionale bladen
over de incidenten schrijven, maar er is geen sprake van beïnvloeding tussen de beide groepen
dagbladen. Wel zijn de regionale dagbladen van invloed op de gratis kranten.
Conclusie: De regionale kranten hebben alleen een effect op de berichtgeving in de gratis
kranten.

Bronnen van het nieuws
Waar het gaat om de mogelijke bronnen die de journalisten gebruiken in hun nieuwsberichten
onderscheiden we de volgende groepen: De burgemeester, andere lokale actoren, politieke
actoren, landelijke actoren, experts en burgers. Bij de burgers kijken we ook specifiek naar
Marokkaans-Nederlandse burgers. In de figuur geven we met groene lijnen weer op welke
momenten we een verschuiving constateren in het brongebruik door de media.
Figuur 28. Verschuivingen in de bronnen van het nieuws (Opmaak grafiek:

RoermondTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Op dinsdag 6 oktober zijn alleen de lokale actoren en de burgemeester te zien als bronnen in het
nieuws. Dit is echter geen grote piek. Op de dag erna komen ook burgers aan het woord. De
eerste echte piek is te zien op vrijdag 9 oktober, wanneer er veel lokale bronnen aan het woord
komen en ook de burgemeester zijn zegje doet in de media. Op maandag 12 oktober is er weer
plaats voor burgers om hun mening te geven, waarop de dag erna weer lokale bronnen en de
burgemeester aan het woord komen. Landelijke bronnen komen helemaal niet voor als bron in de
berichtgeving over Roermond. Ook de experts en Marokkaanse Nederlanders laten niet van zich
horen in de kranten.
Dynamiek tussen de bronnen (voor figuur, zie bijlage A, figuur 99 en 100)
Wat de bronnen betreft zien we dat de burgemeester vaak met andere lokale actoren in het
nieuws verschijnt. Van een onderlinge beïnvloeding is echter geen sprake. Wel zien we dat
wanneer de berichtgeving toeneemt, ook het aantal lokale actoren in het nieuws toeneemt.
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Conclusie: Het zijn voornamelijk lokale burgers die aan het woord komen in de berichtgeving.
De landelijke actoren komen als bron van het nieuws niet voor. Ook experts blijven buiten de
berichtgeving. De incidenten worden daarmee heel erg lokaal bericht.

Landelijk/Lokaal
De lokale kranten hebben alleen invloed op de berichtgeving van de gratis dagbladen waar het
gaat om de berichtgeving rondom de incidenten in Donderberg. Een andere manier om te kijken
of de incidenten een nationaal karakter krijgen is door te kijken in hoeverre er aan lokale dan wel
landelijke actoren aandacht wordt geschonken in de berichtgeving5. Met oranje lijnen is steeds
weergegeven wanneer we verschuivingen hebben gezien in de berichtgeving.
De eerste twee dagen nadat het nieuws over de incidenten in Roermond in de media verschijnt
worden voornamelijk lokale actoren genoemd in de berichtgeving. Pas op de derde dag worden
er ook landelijke actoren geassocieerd met de incidenten. Op deze dag komen er zelfs meer
landelijke actoren in het nieuws, dan lokale actoren. Op vrijdag 9 oktober komen de landelijke
actoren ook nog in het nieuws voor, maar is er een grote piek voor lokale actoren in de
berichtgeving te zien. Vanaf zaterdag 10 oktober zijn er geen landelijke actoren meer te
bekennen. Wel is er op 13 (en 14) oktober nog een piek te zien in de berichtgeving over lokale
actoren.
Figuur 29. Verschuivingen in de lokaal/nationaal frames (Opmaak grafiek:

RoermondTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

Dynamiek tussen het landelijk en lokaal perspectief (voor figuur, zie bijlage A, figuur 103 en 104)
De hoeveelheid berichtgeving heeft vooral een invloed op de lokaliteit van de berichtgeving. Hoe
meer er wordt geschreven, hoe meer de lokale actoren voorkomen in het nieuws. De landelijke
actoren op hun beurt zorgen juist voor meer berichtgeving in de dagbladen, waarop de lokale
actoren dan weer kunnen reageren. Aandacht voor lokale actoren zorgt echter niet voor aandacht
voor landelijke actoren.

Het verschil met bronnen in het nieuws is dat bij de bepaling van het nationale frame de actoren niet alleen als bron
van het nieuws maar ook als onderwerp van gesprek kunnen voorkomen.
5
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Conclusie: De gebeurtenissen in Roermond worden vooral vanuit een lokaal perspectief
bekeken. Hoewel er wel enige invloed is vanuit regionale dagbladen op het nieuws in gratis
dagbladen blijft het nieuws lokaal gericht. De aandacht voor landelijke actoren geeft een impuls
aan de hoeveelheid nieuws, waarop de lokale actoren vervolgens reageren. Landelijke actoren
reageren niet op elkaar.

Invalshoeken (frames) in het nieuws
Een laatste aspect van de berichtgeving over de incidenten in Roermond die we bekijken betreft
het perspectief van waaruit de incidenten worden benaderd. Dit worden ook wel frames
genoemd. We onderscheiden er een tiental:
1) De terreur en criminaliteit die wordt gepleegd (Terreur Criminaliteit Frame)
2) Immigratie als veroorzaker van de problemen (Immigratie Frame)
3) Daadkrachtig optreden van politie en leger (Politie Leger Daadkrachtig Frame)
4) Daadkrachtig optreden van de gemeente (Gemeente Daadkrachtig Frame)
5) Kritiek op de overheid (Overheid Falend Frame)
6) Rechtspraak en strenger straffen als oplossing (Rechtspraak Frame)
7) Discussie over de handhaving van de orde (Order Abstract Frame)
8) Maatregelen om de orde te handhaven (Order Concreet Frame)
9) Dialoog met de betrokkenen of andere zachtere maatregelen (Dialoog Frame)
10) Opvoeding van de relschoppers als oplossing (Opvoed Frame)
In de figuur geven we met lichtblauwe lijnen aan waar we verschuivingen constateren in het
gebruikte frame in de berichtgeving.
Figuur 30. Verschuivingen in de frames (Opmaak grafiek: RoermondTotalStatements.xlsx, lijnen

ingevoegd in paint)

Op de eerste dag worden de gebeurtenissen in Roermond vooral geframed als terreur en
criminaliteit. Ook wordt al een beetje geschreven over abstracte oplossingen, rechtspraak en de
aanpak van de politie en het leger. Op de tweede dag, woensdag 7 oktober, wordt het nieuws
vooral in het frame van de falende overheid verpakt. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van
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het frame van orde handhaving, waaruit blijkt dat op dat moment alleen abstracte oplossingen
voor het probleem worden aangedragen. Op vrijdag 9 oktober is wederom het perspectief van de
falende overheid centraal in de media inhoud. Ook is hier een piek te zien voor het dialoog frame
en de invalshoek van een daadkrachtige politie. Hieruit blijkt dat er nog steeds onvrede wordt
geuit ten opzichte van de overheid, maar dat de gemeente wel in het nieuws komt met
daadkrachtige oplossingen. Ook worden zachte maatregelen als oplossing voor de problemen
besproken. De volgende dag valt het nieuws slechts binnen een kader van de abstracte discussie
over het handhaven van de orde en het falend overheidsbeleid te lezen. Op maandag 12 oktober
zien we vooral het gebruik van het frame van daadkrachtig optreden van de politie. De dag erna
wordt voornamelijk bericht over aanpak door middel van rechtspraak en de daadkrachtigheid van
de gemeente. Ook wordt er bericht over de terreur en criminaliteit die gaande is in Roermond.
Op woensdag 14 oktober is er aandacht voor concrete oplossingen voor de problemen.
Tegelijkertijd komt het falen van de overheid ook hier ter sprake. De meeste aandacht gaat op
deze dag echter weer uit naar de daadwerkelijke criminaliteit.
Dynamiek tussen de frames (voor figuur, zie bijlage A, figuur 108 en 109)
De berichtgeving over de daadwerkelijke criminaliteit gaat samen met (de wens tot) daadkrachtig
optreden van de politie. Ook zien we dat de discussie over hoe de orde te handhaven samengaat
met de nadruk op het falen van de overheid. Wanneer we de invloeden bekijken valt op dat de
discussie over de ordehandhaving gevoed wordt door nieuws over criminaliteit. Daarnaast leidt
het debat over de handhaving van de orde tot meer berichtgeving binnen een kader van
ordehandhaving. Dit betekent dat als de discussie eenmaal op gang dan volgen de dag erna meer
artikelen over deze problematiek. Zowel deze discussie als het daadkrachtig optreden van de
politie voedt de totale hoeveelheid van het nieuws.
Conclusie: De discussie rondom de incidenten in Donderberg worden vooral vanuit het Terreur
en Criminaliteit frame besproken in de media, wat gepaard gaat met nieuws over optreden van de
politie. Daarnaast zien we een sterke focus op het falen van de gemeente. Dit gaat voornamelijk
samen met de discussie over hoe de problemen op te lossen. Deze vraagstukken komen constant
terug, zij het in verschillende verhoudingen tot elkaar.

Samenvatting
In deze paragraaf staat nogmaals de figuur afgebeeld, maar deze keer met alle verschillende
verticale lijnen er in. Dit om aan te geven op welk punt in tijd de verschillende verschuivingen in
de berichtgeving plaatsvinden. De rode lijn staat voor een verschuiving in de nieuwsdynamiek, de
groene lijn staat voor een verschuiving in de bronnen van het nieuws, de oranje lijn staat voor een
verschuiving in de lokale/nationale perspectief van het nieuws en de paarse lijn staat voor een
verschuiving in aandacht voor de politieke partijen, de lichtblauwe lijn is weergegeven als er een
verschuiving is in de frames in de berichtgeving.
Figuur 31. Alle verschuivingen in de berichtgeving over de incidenten in Roermond in de eerste
hype. (Opmaak grafiek: RoermondTotalStatements.xlsx, lijnen ingevoegd in paint)

56

Fasering van de hype
De berichtgeving rond de gebeurtenissen in Roermond is onder te verdelen in verschillende
fases:
1.
2.
3.
4.

Aanloop
Discussie
Pauze
Aanpak

6 en 7 oktober
8 en 9 oktober
10 en 11 oktober
12 t/m 14 oktober

In tabel 5 geven we een samenvatting van alle beschrijvingen in de verschillende paragrafen tot
nu toe. Hierbij kijken we naar de verschillende fases in de berichtgeving zoals hierboven
uiteengezet.
Tabel 4. Verschuivingen in de berichtgeving in de eerste hype en de opleving.
Piek

Nieuwsdynamiek

Bronnen

Lokaliteit

Politiek

Frames

Aanloop

Regionale kranten

Lokaal

-

TerrreurCriminaliteit

Discussie

Kwaliteitskranten

Burgemeester/
lokale actoren
Burgemeester/
lokale actoren

Lokaal

-

FalendeOverheid
/PolitieLegerDaadkrachtig
/GemeenteDaadkrachtig

Pauze
Aanpak

Kwaliteitskranten

Burgers/lokale
actoren

Lokaal

-

TerreurCriminaliteit/
Rechtspraak/
GemeenteDaadkrachtig

In de berichtgeving in de aanloopfase komen vooral lokale actoren en de burgemeester aan het
woord. Het perspectief dat wordt gebruikt is vooral dat van de beschrijving van het terreur en de
criminaliteit in Roermond. Alles wordt hierbij als lokaal probleem neergezet, mede omdat het
nieuws alleen in de regionale dagbladen te vinden is.
In de tweede fase, de discussiefase, berichten naast de regionale dagbladen ook de
kwaliteitskranten over de incidenten in Roermond. Hierbij komt de focus te liggen op een falende
overheid. Tegelijkertijd komt echter de daadkrachtigheid van de politie, het leger en de gemeente
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in beeld. Ook komen de burgemeester en overige lokale actoren meer aan het woord in het
nieuws. Hierna is een korte pauze in de berichtgeving.
Na de pauze wordt er overgegaan naar een fase van aanpak. Ook hier nog steeds
berichtgeving uit de kwaliteitskranten. In deze fase komt de berichtgeving over de terreur en
criminaliteit die gepleegd wordt weer op gang. Daarnaast staat de aanpak van het probleem
centraal, door middel van berichten over de rechtspraak en over de daadkrachtigheid van de
gemeente. In deze periode komen vooral burgers en lokale actoren aan het woord in het nieuws.
Na 14 oktober is de hype afgelopen.

Conclusie
In deze paragraaf geven we puntsgewijs een ovezicht van de aspecten die, met in het achterhoofd
de onderzoeksvragen, het meest opvielen. We verdelen deze onder in kenmerken van de
berichtgeving en factoren die het verloop van de berichtgeving bepalen.
Kenmerken van de berichtgeving:
 De incidenten in Roermond kennen drie golven van enkele dagen nieuws in de lokale en
enkele landelijke kranten. Echt groot nieuws is het niet geworden.
 De berichtgeving rond het incident richt zich met name op lokale bronnen.
 Hoewel de landelijke dagbladen wel aandacht bestden aan de incidenten in Roermond,
gebeurt dit vooral vanuit een lokaal perspectief. Er is wel enige aandacht voor landelijke
actoren, maar de lokale actoren hebben de overhand.
 Het dominante frame wordt gevormd door een focus op criminaliteit en terreur. Dit frame
gaat samen met (de wenst tot) daadkrachtig optreden van de politie. Ook is er aandacht voor
het falen van de gemeente in deze zaak. Deze vraagstukken komen constant terug, zij het in
verschillende verhoudingen tot elkaar.
Welke factoren bepalen het verloop van de berichtgeving?
 De regionale dagbladen hebben invloed op de berichtgeving in de gratis landelijke dagbladen.
 Wanneer het nieuws toeneemt komen de lokale actoren vaker in de berichtgeving voor als
bron.
 De berichtgeving in de lokale dagbladen zorgt voor berichtgeving in de gratis dagbladen.
Aandacht voor landelijke actoren zorgt daarnaast ook voor meer nieuws, waarop de lokale
actoren vervolgens reageren.

 De discussie rond de incidenten wordt gevoed door het criminaliteitsframe. Het debat over
ordehandhaving voedt zichzelf. Eenmaal in het nieuws, blijft de discussie voortgaan. Deze
discussie alsmede het daadkrachtig optreden van de polititie voedt de berichtgeving over de
incidenten.

Aandacht voor de incidenten in Roermond na de mediahype
Als naar het totale nieuws over de incidenten in Roermond wordt gekeken blijkt dat vooral de
regionale kranten veel berichten over de incidenten. In de eerste maand, de hype, wordt dan ook
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vooral door kranten over de incidenten bericht. Ook besteed de Tweede Kamer aandacht aan de
incidenten. Er is echter geen nieuws op de internet fora over Roermond. In de hype is het
Terreur en Criminaliteit Frame dominant. Daarnaast komt het Rechtspraak Frame veel voor. Er
wordt weinig, maar ongeveer evenveel, aandacht besteed aan lokale en landelijke actoren. Dit zijn
vooral de VVD, de PVV, Marokkaanse Nederlanders en de burgemeester.
In de maanden na de hype blijven de kranten over de incidenten berichten. Op de internetfora
wordt alleen in januari, februari en september 2010 over Roermond bericht. De Tweede Kamer
besteedt aandacht aan de incidenten tussen oktober 2009 en januari 2010. Het Terreur en
Criminaliteit Frame blijft dominant in de maanden na de hype. In januari is echter een sterke
opleving voor het Falende Overheid Frame te zien, waarschijnlijk veroorzaakt door de Tweede
Kamer stukken en de aandacht op de internet fora voor de incidenten.
Figuur 32: Berichtgeving over de incidenten in Roermond per maand vanaf de hype.
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(Opmaak grafiek: RoermondAutomatischAfloop.xlsx)
Het Rechtspraak Frame komt op dit moment ook weer veel in het nieuws. Vanaf februari 2010 is
er plaats voor het Order Abstract Frame in de berichtgeving. Het Terreur en Criminaliteit Frame
blijft echter dominant. Rond januari 2010 is ook een piek te zien voor landelijke actoren. Vooral
SP en VVD komen veel in het nieuws voor, maar ook het PvdA, CDA en GroenLinks zijn in het
nieuws aanwezig. Vanaf februari 2010 zijn er weer veel minder landelijke actoren in het nieuws
aanwezig, waarvan de meeste aandacht uitgaat naar de PVV en de PvdA. In de eerste maanden na
de hype blijven de media ook over Marokkaanse Nederlanders berichten. Hieraan komt een einde
in november 2010, waarna er meer over de burgemeester en overige lokale actoren wordt bericht.
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Conclusie
In dit concluderende onderdeel van het onderzoek kijken we naar de berichtgeving over de vier
verschillende incidenten, ingedeeld in verschillende fases. Hierbij gaan we op zoek naar
overeenkomsten tussen de berichtgeving over de vier incidenten waar het gaat om hoeveelheid
van het nieuws, verloop van het nieuws, het brongebruik en de frames. Op deze manier komen
we tot een globale typologie over hoe de hypes zijn opgebouwd, de overeenkomsten en
verschillen tussen de hypes in deze verschillende fases en de mate waarin fasewisselingen kunnen
worden voorspeld op basis van kenmerken van de berichtgeving. We beginnen met een
beschrijvend gedeelte van de berichtgeving van de vier hypes. Vervolgens zullen we deze
bevindingen terugkoppelen aan de onderzoeksvragen zoals beschreven in het theoretische kader
van dit onderzoek.

Faseindeling van de berichtgeving over incidenten
In het beschrijvende deel van het onderzoek hebben we per incident een aantal verschillende
fases kunnen traceren in de berichtgeving. Wanneer we deze verschillende faseringen nader
bekijken dan zien we dat een hype over het algemeen bestaat uit een vijftal fases. In onderstaande
tabel staan deze weergegeven.
Tabel 5. Indeling van hypes in verschillende fases
Nr.
Fase
Periode
1.
Beschrijving
eerste 2 of 3 dagen
2.
Duiding (alleen Culemborg en Leidsche
dag 4, 5 en 6 (of helemaal niet)
Rijn)
3.
Discussie
variërend van 4 tot 12 dagen
4.
Pauze
variërend van enkele dagen tot enkele
maanden
5.
Consequenties (en evaluatie voor
variërend van 5 tot 12 dagen
Gouda)
In tabel 6 geven we de kenmerken weer voor deze verschillende fases waar het gaat om de duur
van de fase, de invloed vanuit de media, de invalshoek (lokaal of nationaal), de belangrijkste
bronnen in het nieuws en het dominerende frame tijdens de fase. In de beschrijving per fase gaan
we hier nader op in.
Tabel 6. Samenvatting van de kenmerken van de verschillende fases
Kenmerk
Beschrijving
Duiding
Discussie
Pauze/opleving
Duur
2 a 3 dagen
4-6 dagen
4 – 12 dagen Enkele dagen
/maanden
Media
NOS/regionaal Verspreiding
Alle media
Media stilte
invloed
/ persberichten alle media
Incidenten geven
(Culemborg
aanleiding tot
ook NOS)
nieuwe opleving
Invalshoek Vooral lokaal
Vooral lokaal
Landelijk
Lokaal
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Consequenties
5-12 dagen
Alle media

Lokaal/nationaal

Bronnen

Frame

Vooral lokaal
en slachtoffers
(Gouda)
(Culemborg
ook nationaal)
Burgemeester
Diagnostisch
(criminaliteit/
immigratie)

Slachtoffers,
lokale actoren,
experts

Landelijke
politici en
lokale
politici

Vooral lokaal

Diagnostisch
(criminaliteit/
immigratie)

Discussie
oplossingen
en aanpak
door
gemeente
Falende
overheid

Falende overheid
Concrete
oplossingen
worden
aangedragen

Beschrijving
In de beschrijvende fase wordt de eerste aanzet voor de hype gegeven. Deze fase duurt ongeveer
2 à 3 dagen. In het geval van Gouda en Culemborg wordt de hype ingezet door berichtgeving in
het NOS journaal. De dag erna verschijnen er in alle dagbladen berichten over de incidenten. Aan
de incidenten in Roermond en Leidsche Rijn besteedt de NOS geen aandacht. Hier wordt de
hype ingezet door berichten in de regionale kranten. In drie van de vier hypes worden de
incidenten in eerste instantie lokaal geframed. Alleen in Culemborg is het direct nationaal. Dat
komt waarschijnlijk doordat de incidenten zich tijdens de nieuwjaarsnacht voordeden waarbij er
landelijk aandacht was voor alle problemen rondom de jaarwisseling.
In het nieuws over Gouda en Leidsche Rijn komen in de beschrijvende fase vooral de
slachtoffers van de incidenten aan het woord: de buschauffeurs en het homostel. In het geval van
Culemborg en Roermond zijn het vooral landelijke en lokale actoren die het woord voeren. In de
berichtgeving rond Culemborg en Gouda wordt door de journalisten een reactie gevraagd van de
burgemeester. In de televisieuitzendingen van de NOS, die vooral de stuwende kracht zijn achter
de berichtgeving in de dagen erna, zien we steeds aandacht voor de burgemeester in deze eerste
fase.
In de berichtgeving wordt wel al gerefereerd aan politieke partijen. Hierbij zijn het met
name de PVV en de PvdA die aan bod komen. De PVV komt vooral aan bod als de partij die
direct in de media vanuit een Criminaliteit en Terreur Frame roept dat de daders moeten worden
aangepakt. De PvdA komt meer in het nieuws als partij over wie geklaagd wordt. Met name de
ministers Van der Laan (immigratie) en Ter Horst (binnenlandse zaken) krijgen de wind van
voren.
In de meeste hypes worden de gebeurtenissen in deze fase beschreven vanuit het terreur
en criminaliteit perspectief. Dit toont aan dat er in deze fase vooral een beschrijving van de
gebeurtenissen wordt gegeven. Leidsche Rijn is hierop een uitzondering: In deze zaak wordt
direct vanuit het (over de gehele hype dominante) Immigratie Frame bericht. Zeker in de eerste
dagen wordt dit vooral veroorzaakt door de bronnen van het nieuws, de weggepeste homo’s. In
het geval van Gouda wordt er, naast het criminaliteit en terreur perspectief, ook gesproken over
het daadkrachtig optreden vanuit de gemeente. Dit is ingegeven door de aanwezigheid van de
burgemeester in het nieuws in deze eerste dagen. Daar komt bij dat de gemeente ook zelf direct
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een perbericht “Samen veiligheid op bus vergroten” heeft laten verschijnen, waarover wordt
bericht. In Culemborg is er geen sprake van een persbericht maar wordt wel de burgemeester aan
het woord gelaten, die verhaalt hoe de zaak door politie is aangepakt. In Roermond wordt direct
de relatie gelegd met Gouda “Roermond vreest tweede Gouda” (De Telegraaf, 7 oktober 2010).

Duiding
Na 2 à 3 dagen, de beschrijvende fase, komt de aandacht voor de incidenten pas echt op gang en
is er in alle zaken een piek in de berichtgeving zichtbaar. In twee van de vier zaken loopt de
beschrijvende fase over in de duidende fase, namelijk in het geval van Culemborg en Leidsche
Rijn. De berichtgeving over Gouda en Roermond slaat deze fase over en gaat meteen door met
de discussie fase.
Wat Culemborg en Leidsche Rijn betreft zien we dat na de eerste dagen journalisten
gericht zijn op achtergrondverhalen, analyses etc, waardoor de hoeveelheid nieuws toeneemt ten
opzichte van het eerdere beschrijvende deel van de incidenten. In het geval van Culemborg wordt
de nieuwsstroom in deze fase wederom gevoed door berichtgeving in het journaal, terwijl in het
geval van de incidenten in Leidsche Rijn alle landelijke dagbladen aandacht besteden aan de
incidenten.
In de duidingsfase wordt nog steeds vanuit dezelfde frames bericht als in de beschrijvende
fase, respectievelijk het Terreur en Criminaliteit Frame en het Immigratie Frame. Het verschil
met de beschrijvende fase is dat in deze fase meer bronnen zich met de incidenten gaan
bemoeien. In deze fase geven vooral burgers hun mening in de media waar het gaat om
Culemborg. Ook is er ruimte voor Molukse Nederlanders om hun zegje te doen. Daarnaast
mengen de eerste experts zich in de discussie. De incidenten in Culemborg blijven hierbij vooral
lokaal gericht, door de vele direct betrokkenen die aan het woord komen. In Leidsche Rijn ligt dit
anders. Hier zien we dat het een landelijk karakter krijgt doordat landelijke dagbladen over de
incidenten gaan schrijven en daarbij landelijke politici citeren. Hoewel lokale actoren ook aan bod
komen, zeker waar het gaat om de vragen die door de gemeenteraad aan de burgemeester worden
gesteld, is het merendeel van de bronnen landelijk. Hierbij speelt de PvdA een hoofdrol, vooral
vanwege het feit dat twee PvdA kamerleden Minister van der Laan vragen stellen over de situatie.

Discussie
De discussie fase wordt ingezet wanneer veel landelijke politici, in de zaken Gouda en Leidsche
Rijn, of veel lokale actoren, in de zaken Culemborg en Roermond, zich met de problemen gaan
bemoeien. Zij geven hun mening in de media, waardoor er een discussie op gang komt over de
aanpak van de incidenten. Er worden in deze fase dan ook in alle zaken veel landelijke en lokale
actoren met de incidenten geassocieerd.
Over de incidenten in Gouda spreken veel politici zich uit in de media, hiervan komen
met name de PVV (en Wilders), de PvdA en de VVD veel aan het woord. De berichtgeving
wordt hierbij vooral gevoed door reacties op het aanvragen van een spoeddebat door de PVV
over de gebeurtenissen. De media berichten in de aanloop naar dit spoeddebat en in de dagen
erna uitgebreid over de incidenten waarbij veel aandacht wordt besteed aan de politieke partijen.
De teneur in de berichtgeving over Gouda is vooral dat er sprake is van crimineel gedrag dat hard
moet worden aangepakt. In de berichtgeving over Culemborg ligt de focus vooral op de rol van
Wilders die met een tweet heeft aangegeven de Moluks-Nederlandse bevolking een hart onder de
riem te willen steken. Zij laten echter weten daar geen behoefte aan te hebben. De burgers
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organiseren zelf een verzoeningstocht. Een deel van de berichtgeving gaat in op de achtergrond
van de conflicten tussen de Marokkaanse- en Molukse Nederlanders in Culemborg.
Eenzelfde teneur is te vinden in de berichtgeving over Leidsche Rijn waar de focus ligt op
de solidariteit met de homo’s die zijn weggepest. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit
de buurt worden acties opgezet om de homo’s te steunen. Naast deze berichtgeving gaat het ook
over de harde aanpak vanuit de gemeente. In Leidsche Rijn zijn het vooral de burgemeester en
andere lokale actoren die een rol spelen in de discussie. Zo pleit burgemeester Wolfsen van
Utrecht voor een wetswijziging om homo’s beter te kunnen beschermen.
Ook in Roermond speelt de PVV een rol in deze fase. De partij stelt Kamervragen over
‘Marokkaanse straatterroristen’ (De Limburger, 08-10-2009). In de lokale politiek ontstaat enige
commotie over de manier waarop sommige lokale politici de wijk ‘te kijk’ hebben gezet.
Al met al is er in deze fase aandacht voor veel verschillende meningen in de media. De
frames die tijdens deze fase een rol spelen zijn vooral de discussie over hoe de zaken moeten
worden aangepakt en het frame waarbij de gemeente daadkrachtig optreedt. Deze frames komen
in deze fase in alle hypes voor en tonen aan dat er gediscussieerd wordt over de aanpak van de
problemen. Daarnaast worden er per zaak verschillende specifiekere manieren van aanpak
beschreven. In het geval van Gouda ligt de nadruk op de rol van de ouders en de buurt en het
frame waarin wordt gesproken over het (hard) straffen van de daders door middel van
rechtspraak. Over de incidenten in Culemborg, Leidsche Rijn en Roermond wordt vooral bericht
vanuit een perspectief waarin het wederzijds gesprek centraal staat, oftewel het Dialoog Frame.
Ook vinden we in deze fase berichtgeving waarin de nadruk ligt op het concreet handhaven van
de orde in de probleemgebieden. Dit perspectief komt voor in het nieuws over de incidenten in
Gouda en Leidsche Rijn. Het daadkrachtig optreden van politie en leger ten slotte komt in alle
zaken behalve Leidsche Rijn voor. Al deze frames geven aan dat er in deze fase voornamelijk
gesproken wordt over verschillende oplossingen voor de problemen. Tevens leidt deze discussie
er echter toe dat in deze fase in alle zaken wordt bericht over een falende overheid. Er wordt in
de media kritiek geuit op (de plannen van) de overheid over de aanpak van de problemen.

Pauze
Na de discussie fase, waarin veel verschillende actoren en frames een rol spelen, is er een moment
van (relatieve) stilte in de media. De lengte van deze stilte kan variëren van enkele dagen (Gouda,
Culemborg en Roermond) tot enkele maanden (Leidsche Rijn). De berichtgeving over Gouda
krijgt een nieuwe impuls doordat de landelijke kranten op 3 oktober 2009 berichten over een
incident bij een supermarkt in Gouda waar de politie volgens sommigen te laat arriveert. Ook
Korpschef Jan Stikvoort creëert een impuls wanneer hij stelt dat de Tweede Kamer een
volkomen verkeerd beeld geeft van de problemen met Marokkaans-Nederlandse jongeren in
Gouda. De berichtgeving over Culemborg komt weer op gang wanneer op 26 januari 2010
berichten in de lokale en landelijke kranten verschijnen dat de noodverordening, die vanaf de
incidenten in Culemborg gold, is ingetrokken. Over de incidenten in Leidsche Rijn wordt lange
tijd niet meer bericht, totdat er op 21 oktober 2010 berichten verschijnen over een andere
homoseksuele man die in Leidsche Rijn zijn huis uit is gepest. In Roermond komt de
berichtgeving weer op gang wanneer er op 13 oktober 2009 berichten verschijnen over de eerste
celstraffen die zijn geëist in het megaproces tegen de roofovervallers uit Roermond.

63

Uit deze voorbeelden blijkt dat wanneer een incident eenmaal een aantal fases heeft doorlopen en
de discussie is gevoerd over de problemen en de mogelijke aanpak hiervan, het onderwerp snel
opnieuw nieuws kan worden. Het overkoepelende nieuws is dermate saillant dat een (klein)
incident de hype weer nieuw leven in kan blazen. De gebeurtenissen zijn sneller nieuwswaardig
dan voorheen of dan andere incidenten die nog niet in het nieuws zijn geweest.
Consequenties
Deze fase is in alle zaken de laatste fase van de hype. In deze fase gaat de berichtgeving over de
de beslissing die genomen is om de problemen te gaan aanpakken. Deze fase volgt in alle zaken
direct op de pauze, met uitzondering van de berichtgeving over Gouda, waar sprake is van een
tweedeling in de consequentiefase fase. Voorafgaand aan het nieuws over de manier van aanpak
in Gouda, evalueren diverse betrokkenen de situatie. In deze ‘evaluatie fase’ geven experts en
politici, vooral van de PvdA, de VVD en de PVV, hun mening in de media. De overheid ligt
onder vuur, wat blijkt uit het media perspectief dat vooral gericht is op het falen van de overheid
(Overheid Falend Frame).
In de consequentiefase staan in alle zaken voornamelijk lokale actoren centraal in de
berichtgeving. In het nieuws over Gouda en Leidsche Rijn komen nog wel landelijke politici aan
het woord, maar de meeste aandacht gaat in alle zaken uit naar de burgemeester en andere lokale
actoren als bron. In de kwestie Gouda hebben ministers en gemeente een plan gemaakt om de
jeugd steviger aan te pakken. In een persbericht laat de gemeente Culemborg weten dat de
noodverordening is ingetrokken en het samenscholingsverbod gehandhaafd blijft. De focus op
lokale actoren ligt in het feit dat zij de oplossingen ook daadwerkelijk moeten gaan uitvoeren, wat
ook te zien is aan het perspectief van waaruit wordt geschreven. In de berichtgeving gaat het
vooral om hard en daadkrachtig optreden van de gemeente (Gemeente Daadkrachtig Frame).
Ook burgers komen in elke zaak aan het woord en in de berichtgeving over Gouda speelt de
PvdA nog een rol. Aan de frames is te zien dat er nu geen plaats meer is voor een abstracte
discussie, maar dat meer naar een concrete aanpak wordt gekeken. In het nieuws over Gouda
blijft evenals in de evaluatiefase het Opvoed Frame in het nieuws aanwezig: “Meer sturing
Marokkaanse gezinnen” (Algemeen Dagblad, 23 oktober 2008). In de berichtgeving over
Culemborg staan de concrete maatregelen om de orde te handhaven centraal in de berichtgeving.
In Leidsche Rijn wordt evanals in de berichtgeving over Gouda vooral bericht vanuit het
Gemeente Daadkrachtig Frame. In Roermond ten slotte staat het perspectief centraal waarbij de
oplossing wordt gezocht bij de rechtspraak (Rechtspraak Frame). Na de beslissing over de manier
van aanpak van de problemen is de hype over de incidenten afgelopen.

Mediahype?
Alvorens de onderzoeksvragen verder te beantwoorden kijken we allereerst naar de vraag in
hoeverre de incidenten zoals onderzocht voldoen aan de criteria van een mediahype.
1) Er dient plotseling een enorme hoeveelheid aandacht te zijn voor een onderwerp
2) Het moet gaan om een key-event, dit is de reden van de aandacht.
3) De media maken het nieuws in plaats van dat ze het verslaan.
4) Er moet interactie plaatsvinden tussen media en sociale en politieke actoren
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In alle gevallen zien we dat aan deze criteria is voldaan, zij het in verschillende mate. De enorme
aandacht was vooral te zien in de berichtgeving rond Gouda en Culemborg. In de berichtgeving
over de incidenten in Leidsche Rijn en Roermond is de opleving ook te zien, maar in minder
sterke mate. De aanleiding van de opleving van de media-aandacht lag in alle gevallen in de
berichtgeving over een key-event. Deze was wederom in Gouda en Culemborg duidelijker dan in
Leidsche Rijn en Roermond. In Leidsche Rijn betreft het een bericht dat het homostel hun hun
huis te koop heeft gezet vanwege de aanhoudende pesterijen. In Roermond betreft het de oproep
vanuit de lokale overheden aan de burgers om in actie te komen tegen het straatterreur in
Donderberg. Hoewel minder duidelijk dan de weigering van de Goudse buschauffeurs om de
wijk Oosterwei in te rijden en de confrontatie tussen Marokkaanse en Molukse Nederlanders
tijdens de nieuwjaarsnacht van 2010 in Culemborg, zijn ook dit gebeurtenissen die als key-event
te bestempelen zijn.
Aan de derde eis, het maken van nieuws, hebben de media ook voldaan in de berichtgeving over
de vier zaken. In alle gevallen betrof het een golf van nieuwsberichten waarbij de journalisten
overgingen op achtergronden en analyses bij de berichtgeving. Het nieuws stond daarmee niet in
verhouding tot het aantal gebeurtenissen. Dit criterium houdt direct verband met het vierde
criterium waaraan ook in alle gevallen is voldaan. In de berichtgeving over de vier incidenten
vinden we steeds een interactie tussen verschillende betrokken actoren.

Anatomie en typologie van mediahypes
Hoewel de vier incidenten allen aan de karakteristieken van een mediahype voldoen, zien we ook
duidelijke verschillen in de berichtgeving. In de beschrijving zien we een belangrijk onderscheid
tussen hypes die een landelijk karakter krijgen en hypes die lokaal gericht blijven. De aard van het
key-event is hieraan debet. De nieuwswaarde van zowel het key-event in Gouda als in Culemborg
is groter dan de nieuwswaarde van de key-events in Leidsche Rijn en Roermond.
Het nieuws uit Gouda past binnen het publieke debat over de problemen met MarokkaansNederlandse jongeren in het algemeen. Dit wordt onderstreept door de tweet van Wilders die
diezelfde dag nog harde maatregelen eist tegen het ‘tuig’. Bovendien is dit incident ook
nieuwswaardig en vol van conflict. Het is buitengewoon dat buschauffeurs – toch niet de zachtste
sector van onze maatschappij – weigeren een wijk in te rijden. Dat feit zorgt ook voor de
identificatie bij het publiek. Iedereen kan zich voorstellen wat het betekent dat bussen niet meer
door de wijk willen rijden. Daar komt ook nog bij dat het de overheid in Gouda blijkbaar niet
voldoende is gelukt om de veiligheid van de buschauffeurs te garanderen. We weten niet wat er
tussen vervoerder en gemeente heeft plaatsgevonden, maar het incident is voor de buschauffeurs
de druppel die de emmer doet overlopen. Dat wijst erop dat zij geen vertrouwen meer hebben in
de gemeente waar het gaat om hun veiligheid en teruggrijpen op een extreme manier van
aandacht vragen voor de problemen die zij tegenkomen.
De aanvaringen tussen de Marokkaans- en Moluks-Nederlandse inwoners van de wijk Terweijde
zorgen ook voor een hoge nieuwswaarde. Er was sprake van een conflict met een grote dosis
sensatie toen een inwoner inreed op enkele bewoners en daar ook gewonden bij vielen. Naast
deze nieuwswaarde is het ook zo dat normaliter altijd al wordt gekeken naar het eventueel
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gewelddadig verloop van de ouderjaarsnacht. Per definitie is er nieuws over de gebeurtenissen
tijdens de nieuwjaarsnacht. Als deze verder rustig is verlopen, zoals in 2010 het geval was, is er
des te meer aandacht ‘over’ voor de plek waar wel onrust heerst, in dit geval Culemborg. Daar
komt ook nog bij dat het inrijden op een huis niet alleen conflictueus en senstationeel is, het
zorgt ook voor een nieuwswaardig plaatje bij het nieuwsverhaal. De journalisten kunnen foto’s en
opnames maken van wat er is gebeurd. Dat verhoogt de nieuwswaarde van de gebeurtenissen nog
verder.
Het nieuws in zowel Leidsche Rijn als Roermond is anders van aard. De key-events passen daar
in een reeks van berichten over incidenten waarbij het key-event de druppel vormt die maakt dat
er een golf van nieuws ontstaat. Het onderliggende probleem is daarbij nieuwswaardig en dat
wordt nog eens onderstreept door het key-event. Het is echter niet dermate schokkend dat men
er en masse verontwaardigd over kan zijn.
Een ander onderscheid vinden we in de aard van het conflict. De incidenten in Gouda en
Roermond betreffen geweld tegen buschauffeurs en medeburgers. Hoewel velen hiervan de dupe
zijn, betreft het geen geweld tegen een specifieke groep inwoners. De incidenten in Culemborg
en Leidsche Rijn betreffen incidenten tussen twee ‘bevolkingsgroepen’. In Culemborg vormen de
incidenten een uitbarsting van geweld in een langer conflict tussen de Molukse en Marokkaanse
Nederlanders in de buurt. In Leidsche Rijn staat het geweld van Marokkaanse Nederlanders
gericht tegen homo’s in de wijk centraal. Dat onderscheid heeft gevolgen voor de berichtgeving.
In deze paragraaf gaan we hierop in. We zullen allereerst de onderzoeksvragen beantwoorden.
We doen dit steeds aan de hand van de overkoepelende deelvraag. Aan de hand van de
antwoorden op de vragen komen we tot een typologie van mediahypes, waarbij we kijken naar
het lokale danwel nationale karakter van de mediahypes en de aard van de incidenten. Is het
gericht tegen de overheid/samenleving of tegen specifieke bevolkingsgroepen?
Mediahype of verslaggeving van gebeurtenissen?
Uit de beschrijving komt niet alleen de indeling in verschillende mediahypes naar voren, ook zien
we een interessante fasering van de mediahypes. De eerste twee/drie fases in de berichtgeving, de
fases van de beschrijving, de – indien aanwezig – duiding en de discussie vormen in feite de
daadwerkelijke mediahype. Op dit moment voldoet de berichtgeving aan de hierboven genoemde
criteria om als een mediahype te worden getypeerd. De fase van de pauze is hierbij het moment
waarop de mediahype voorbij is. De media zijn niet langer geïnteresseerd in de incidenten en
richten zich op andere gebeurtenissen in de wereld. Echter, de werkelijkheid staat niet stil en de
direct betrokkenen proberen een oplossing te vinden voor de problemen, of de landelijke politici
besluiten erover te debatteren. Wanneer er oplossingen gevonden zijn, of wanneer het debat
plaatsvindt zullen de media wederom berichten over de incidenten, maar is het niet per se een
mediahype. De reden waarom men wederom aandacht besteedt aan de zaak kan een nieuw keyevent zijn en daardoor de aanzet geven tot een nieuwe hype, maar dit is niet per definitie het
geval. In het vervolg van deze analyses richten we ons met name op de eerste drie fases in de
berichtgeving. Op basis van de besproken literatuur in het theoretische kader hebben we een
aantal onderzoeksvragen geformuleerd.
1.

Hoe ontwikkelt de berichtgeving over de gebeurtenissen zich?
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2.

3.

a. Zijn er verschillende stadia te ontdekken in de berichtgeving en hoe verlopen die?
b. Wat is de rol van betrokken actoren in het verloop van de berichtgeving?
c. Is er sprake van een dominant frame of een mix van frames en hoe ontwikkelen deze zich over tijd?
Welke factoren bepalen het verloop van de berichtgeving?
a. In hoeverre zien we een nieuwsdynamiek? Welke media zijn agenda-settend?
b. Welke actoren sturen de berichtgeving en hoe wordt hier door andere relevante actoren op gereageerd?
c. In hoeverre is er sprake van een interactie tussen verschillende frames?
d. In hoeverre is er sprake van een lokale danwel een nationale dimensie?
In hoeverre is er sprake van een template rond Marokkaanse Nederlanders in de berichtgeving?

Anatomie van mediahypes
Waar het gaat om het verloop van de berichtgeving alsmede de dynamiek tussen verschillende
bronnen in de berichtgeving, hebben we ons gebaseerd op een anatomie van mediahypes, zoals
geformuleerd door Wien & Elmelund-Præstekær (2009):
Figuur 33. Een anatomie van mediahypes

Zijn er verschillende stadia in de berichtgeving en is hierbij sprake van een
nieuwsdynamiek?
We zien dat er verschillende stadia zijn in de berichtgeving die afhankelijk van de hype korter of
langer duren. De landelijke hypes duren maximaal ruim twee weken, de lokaal gerichte hypes
ongeveer 10 dagen. Daarnaast zien we dat bij de hypes waar het geweld betreft tussen
verschillende groepen in de samenleving een duidingsfase plaatsvindt in de berichtgeving. De
journalisten geven in deze hypes meer achtergrondinformatie over de verschillende betrokken
bevolkingsgroepen. Bij de incidenten in Gouda en Roermond wordt dit niet gedaan. Waar de
berichtgeving over Culemborg en Leidsche Rijn drie stadia doorloopt: beschrijving, duiding en
discussie, doorloopt de berichtgeving over Gouda en Roermond slechts twee van deze stadia,
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namelijk die van beschrijving en discussie. Deze stadia zijn wel in te delen in drie afnemende
golfbewegingen zoals in de beschrijving van Wien & Elmelund-Præstekær (2009).
De nieuwsgolven worden bij de landelijke hypes sterk getriggerd door het nieuws op
televisie. Is er op het achtuurjournaal aandacht besteed aan de incidenten dan komt het de dagen
erna volop terug in de dagbladen. De gemeente heeft in de landelijke hypes ook invloed op de
berichtgeving. We zien dat de persberichten zowel invloed hebben op de berichtgeving op
televisie als in de dagbladen.
Waar het de lokale incidenten betreft is de nieuwsdynamiek minder duidelijk. In het geval
van Roermond beïnvloeden lokale dagbladen de landelijke dagbladen, maar dit is niet het geval in
Leidsche Rijn.
Bij alle incidenten zien we dat de drempel voor nieuwswaardigheid voor het incident
afneemt wanneer het eenmaal in het nieuws is geweest. Een nieuw (klein) incident zorgt voor een
directe opleving van de berichtgeving rond de incidenten.

Wat is de rol van betrokken actoren in het verloop van de berichtgeving en hoe wordt hier
door andere relevante actoren op gereageerd?
Evenals in de theorie zien we dat de journalisten in het begin van de hype veel aandacht besteden
aan de direct betrokkenen. De slachtoffers van de incidenten, maar ook de burgemeester, worden
direct geïnterviewd door de journalisten. We zien hier wederom een verschil tussen de landelijkeen de lokale hypes. Wanneer het een landelijke hype betreft zien we ook direct aandacht voor
landelijke actoren, terwijl het bij de lokale hypes blijft bij aandacht voor lokale actoren in het
nieuws. De experts komen, overeenkomstig met de theorie, in een volgend stadium van de
berichtgeving naar voren.
De landelijke politici en direct betrokkenen voeden het nieuws in de eerste fase waar het
gaat om de landelijke hypes. De landelijke politici reageren snel op nieuwsberichten waarin de
direct betrokkenen worden geciteerd. Daarnaast reageren zij ook op elkaar waar het de incidenten
in Culemborg betreft. Evenzo reageren de landelijke politici op de Marokkanse Nederlanders die
aan het woord komen in de berichtgeving. Dit laatste geldt ook voor de experts die reageren op
nieuws afkomstig van burgers.
Bij de lokale incidenten zien we dat de burgers die aan het woord komen in de
berichtgeving het nieuws niet alleen voeden, maar ook zorgen dat de lokale en landelijke actoren
reageren in de berichtgeving.

In hoeverre worden de gebeurtenissen vanuit een lokaal danwel een nationaal perspectief
beschreven in de dagbladen en is er een dynamiek in deze berichtgeving te traceren?
Een duidelijk onderscheid is hier te zien tussen de landelijke hypes en de lokale hypes. De
landelijke hypes vertonen een verschuiving in de verschillende stadia. Gouda begon lokaal maar
kreeg in de tweede fase een nationaal karakter. Culemborg daarentegen was direct nationaal
geframed en het lokale perspectief kwam pas na een paar dagen in de berichtgeving terug. Dit
geldt niet voor de lokale incidenten. Deze worden voornamelijk vanuit een lokaal perspectief
beschreven in de media. In de berichtgeving over Leidsche Rijn is er aan het einde enige aandacht
voor landelijke actoren. In Roermond blijft ook de aandacht vanuit de landelijke dagbladen, met
enige focus op landelijke actoren, vooral beschreven vanuit een lokaal perspectief.
We zien bij de landelijke hypes dat landelijke dagbladen niet alleen reageren op het
journaal , maar ook op lokale dagbladen. De oplaaiende aandacht voor de incidenten zorgt voor
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een toename van zowel het nationale als lokale perspectief. Landelijke politici reageren in Gouda
op lokale betrokkenen, en in Culemborg zorgt aandacht voor landelijke actoren voor meer
nieuws over de situatie. Aandacht voor lokale actoren heeft dit effect niet. Landelijke actoren
reageren vooral op elkaar.
Bij de incidenten in Leidsche Rijn en Roermond zien we dat het nieuws vooral lokaal van
aard blijft. De dynamiek is wel een andere. In Leidsche Rijn zien we geen invloed van lokale
media op de landelijke. Dit is wel het geval in Roermond waar regionale bladen invloed hebben
op het nieuws in de gratis dagbladen. Aandacht voor landelijke actoren zorgt daarnaast ook voor
meer nieuws, waarop de lokale actoren vervolgens reageren.

Is er sprake van een dominant frame of een mix van frames, hoe ontwikkelt dit zich en is
er sprake van interactie tussen de frames?
Het dominante frame wordt gevormd door een beschrijving van de incidenten in termen van
criminaliteit en terreur. Dit geldt voor alle incidenten, behalve Leidsche Rijn, waar het nieuws
vooral vanuit het Immigratie Frame wordt beschreven. In de eerste fase van de berichtgeving
komt met name het dominante frame veel voor. In de daaropvolgende stadia zien we dat er een
mix van frames ontstaat die alle kanten op kan gaan. We zien een veelvuldig samengaan van het
Criminaliteit en Terreur Frame met (de wens tot) daadkrachtig optreden van de politie. Daarnaast
is er aandacht voor de abstracte discussie over de aanpak, de concrete maatregelen en het falen
van de overheid. Deze frames komen in verschillende fases in verschillende constellaties voor in
de berichtgeving.
De dynamiek van de frames laat zien dat de beschrijving in termen van criminaliteit en
terreur voedsel is voor berichtgeving over concrete maatregelen (politie optreden). In de zaak van
Culemborg zien we dat het de gemeente lukt om niet alleen in de persberichten maar ook in de
berichtgeving een associatie tussen een daadkrachtig optreden en concrete oplossingen teweeg te
brengen.
Een typologie van mediahypes
Op basis van de hierboven beschreven antwoorden op de onderzoeksvragen en op basis van de
eerdere indeling van de mediahypes langs twee dimensies (lokaal versus nationaal en geweld tegen
overheden versus geweld tussen bevolkingsgroepen) komen we tot een volgende typologie.
Hierbij hebben we op de assen de dimensies weergegeven met daaronder de gemeenschappelijke
kenmerken van de hypes. In de kwadranten geven we de specifieke aspecten weer per mediahype.
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Nationale Hype





TV beïnvloedt berichtgeving
Persberichten hebben invloed op media
Experts reageren op Marokkaanse Nederlanders
als bron van het nieuws
Criminaliteit/terreurframe overheerst

Gouda:
 Politici en direct betrokkenen direct in nieuws, politici
reageren op betrokkenen.
 Landelijke actoren reageren op lokale actoren
 Criminaliteit en terreur zorgt voor nieuws over concrete
oplossingen (van politie)

Culemborg:
 Experts reageren op direct betrokkenen. Politici
reageren op Marokkaanse Nederlanders in het nieuws,
niet op Molukse Nederlanders.
 Zowel landelijk als lokaal perspectief, landelijke actoren
zorgen voor meer nieuws, lokale actoren niet. Nieuws
over landelijke actoren zorgt voor meer nieuws over
landelijke actoren.
 De gemeente lukt het om niet alleen in de persberichten
maar ook in het nieuws te worden geassocieerd met
daadkrachtig optreden en concrete oplossingen. De
discussie over de oplossingen zorgt wel voor meer
nieuws vanuit het Criminaliteit Frame.

Geweld tegen overheid/samenleving




Twee stadia in de berichtgeving voor de pauze
Lokale media hebben invloed op (sommige)
landelijke dagbladen
Dominantie Criminaliteit/Terreur Frame

Geweld tussen bevolkingsgroepen


Roermond:
 Lokale actoren komen meer in het nieuws wanneer
de berichtgeving toeneemt
 Aandacht voor landelijke actoren zorgt voor meer
nieuws, waarop de lokale actoren reageren.
 De discussie over ordehandhaving voedt zichzelf.
Eenmaal in het nieuws, blijft dit frame in de
berichtgeving terugkomen.

Drie stadia in de berichtgeving voor de pauze

Leidsche Rijn:
 De aandacht in de dagbladen gaat gelijk op. Geen
wederzijdse invloed
 Burgers als bron zorgen dat het incident nieuwswaardig
blijft. Lokale actoren en landelijke actoren reageren op
de burgers.
 Nieuws vanuit een immigratieframe. Een focus op
daadkrachtig optreden gaat gepaard met een focus op
de falende overheid.

Lokale Hype


Berichtgeving blijft vooral lokaal
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Bijlage A: Uitgebreid Overzicht Zaken
In deze bijlage geven we een uitgebreide beschrijving van de berichtgeving per zaak. Zo maken
we duidelijk op basis van welke analyses en figuren we tot de conclusies zijn gekomen in deel 1.

1. Gouda
1.1. Verloop Hype
In deze paragraaf wordt van de eerste week na de incidenten per dag uitgebreid beschreven wat
er in het nieuws naar voren komt over de incidenten in Gouda. Na de beschrijving van deze
eerste week, wordt nog van een aantal pieken aangegeven welke berichtgeving tijdens deze piek
naar voren komt.
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Bovenstaande grafiek, figuur 1, geeft door middel van een lijn weer hoeveel berichtgeving er over
de incidenten in Gouda per dag is weergegeven in de media in de eerste zes weken na de eerste
ongeregeldheden. Op zondag 14 september opent De Telegraaf met de kop “Bus mijdt Goudse
wijk”. ‘De maatregel volgt op klachten van buschauffeurs. Zij melden dat zij op hun route door
de wijk worden bespuugd, bedreigd en beroofd door vooral Marokkaanse jongeren, die
stelselmatig tegen de bussen zouden schoppen. De maat is na een lange reeks incidenten vol’,
aldus woordvoerster Anja Pieroen van Connexxion in De Telegraaf. Zo lezen we verder in De
Telegraaf, ‘Sinds gisteren rijden de chauffeurs met een grote boog om de beruchtste plekken in de
probleemwijk Oosterwei heen’ (De Telegraaf, 14-09-2008). Naar aanleiding van deze berichten
twittert Wilders, "Het kan niet zo zijn dat we alles doen om Afghanistan veiliger te maken, terwijl
Nederland steeds onveiliger wordt’. Het item op GeenStijl met de titel “Wilders: ‘Zet leger in tegen
tuig Gouda’” zorgt nog dezelfde dag voor 13 reacties. Ook op Fok.nl verschijnt direct het ANPbericht met de titel “Connexxion mijdt deel Goudse wijk”. Op dit bericht wordt ook veel
gereageerd, dezelfde dag opent het NOS Journaal met een item over de incidenten in Gouda.
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Op maandag 15 september pikken ook de andere kranten het nieuws over de
gebeurtenissen in Gouda op getuige de koppen, “Connexxion mijdt Goudse wijk na geweld” in
Algemeen Dagblad, “Busbedrijf mijdt wijk in Gouda na beroving” in de Volkskrant, “Bus laat
Goudse wijk links liggen” in NRC Next en “Connexxion mijdt deel van Goudse wijk” in Trouw.
In het artikel “Agressie keihard aanpakken werkt voortreffelijk’” in NRC Handelsblad komt oud
korps-chef Joop van Riessen aan het woord. Hij stelt: er ‘moet gewoon hard worden opgetreden
tegen de daders’ (NRC Handelsblad, 15-09-2008). In De Telegraaf verschijnt het artikel
“Burgemeester bagatelliseert busincidenten”, waarin de PvdA-burgemeester zegt dat ‘het een
beroving betreft die voor de chauffeurs aanleiding is geweest om een stukje om te gaan rijden’
(De Telegraaf, 15-09-2008). Ook in de gratis dagbladen is er aandacht voor het incident, we zien
de volgende koppen: “Asoterreur in het OV” in Spits en “Geen bussen na reeks incidenten” in
Metro. Op deze dag geeft de gemeente ook een persbericht uit, met de titel “Samen veiligheid op
bus vergroten”. In het persbericht wordt duidelijk dat ‘de gemeente, politie en Connexxion
samen afspraken hebben gemaakt om de veiligheid op de bus te vergroten’ (Persbericht, 15-092008). Het NOS Journaal heeft de problematiek in Gouda wederom op de agenda staan. Er wordt
gesproken over de oorzaken van het gedrag van de Marokkaans-Nederlandse jongeren, ‘Kinderen
moeten samen opgroeien, je moet ze niet op een hoop gooien. Dat is verkeerd. De jongeren laten
zich niet sturen, ook niet door hun ouders’.
Op dinsdag 16 september verschijnt in Algemeen Dagblad het artikel “Alleen hard
optreden tegen geweld heeft effect”, waaruit blijkt dat vakbonden de buik vol hebben van
schijnoplossingen om buschauffeurs te beschermen (Algemeen Dagblad, 16-09-2008). In de
Volkskrant verschijnt het artikel “Het gaat juist aantoonbaar beter in Gouda”. In dit artikel geeft
raadslid Mohammed Mohandis zijn mening over de incidenten, ‘Het probleem is volgens het
raadslid niet groter dan vijftien jongeren; op het totaal van achtduizend Marokkaanse
Gouwenaars gaat het misschien om veertig jongeren op wie welzijn noch justitie vat kan krijgen’
(de Volkskrant, 16-09-2008). In NRC Handelsblad de kop “Camera’s op buslijn in Gouda”, waar
we lezen dat vervoersbedrijf Connexxion camera’s gaat plaatsen in de bussen die door Oosterwei
rijden (NRC Handelsblad, 16-09-2008). In Trouw en NRC Next verschijnen soortgelijke berichten
met koppen als “Begeleider en camera op bussen Gouda” en “Camerabeveiliging in Goudse
bussen”. In De Telegraaf de volgende titel die wordt gekoppeld aan de berichtgeving: “Rot op uit
de Oosterwei”. In het artikel worden inwoners aan het woord gelaten die onder meer stellen: ‘De
allochtone jongeren van Marokkaanse komaf kunnen de buurt terroriseren omdat de gemeente
de drie mobiele beveiligingscamera's, die sinds vorig jaar juli bij wijze van proef in de
probleemwijk hingen, heeft weggehaald. Bezoekers van het wijkcentrum vertellen dat ze worden
nageroepen, bedreigd, bespuugd en bestolen’ (De Telegraaf, 16-09-2008). Ook in Spits en De Pers
wordt bericht over de camera’s die door Connexxion in de bussen worden geplaatst. Ook wordt
in een artikel in Spits gesteld dat Oosterwei imagoschade lijdt en plaatst Metro een artikel met de
kop “Tijd voorbij van pamperen Marokkaanse straatjeugd” (Metro, 16-09-2008).
Op woensdag 17 september verschijnen in verschillende kranten artikelen over het feit
dat de bussen weer hun normale route zullen rijden, dit maken we op uit de volgende koppen:
“Bussen rijden weer in Goudse wijk” in de Volkskrant, “Bussen Gouda rijden vandaag weer
normaal” in Trouw, “Bussen rijden weer normaal” in Algemeen Dagblad. Ook in de gratis kranten
staat het thema op de agenda. Uit de berichten blijkt dat ‘tot de camera’s zijn geïnstalleerd,
veiligheidsfunctionarissen in de bussen zullen meerijden’ (de Volkskrant, 17-09-2008). Gouda
staat ook op de agenda van het NOS Journaal. De ongeregeldheden in Oosterwei worden in
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breder perspectief geplaatst, namelijk dat van de problematiek veroorzaakt door MarokkaansNederlandse jongeren. Deze problematiek wordt besproken in relatie tot Prinsjesdag.
Op donderdag 18 september is er berichtgeving over de mishandeling van een
cameraploeg in Oosterwei, het blijkt uit de kop “Cameraploeg mishandeld in Goudse wijk” die
we in Algemeen Dagblad terug vinden. In Algemeen Dagblad het optreden van de burgemeester, ‘Om
escalatie te voorkomen en opvoeders te wijzen op hun verantwoordelijkheid, sprak burgemeester
Cornelis gisteravond een groep Marokkaanse ouders toe in een sporthal. Daarna sprak hij met
jongeren in een buurthuis in de wijk’ (Algemeen Dagblad, 18-09-2008). In De Telegraaf verschijnt
het artikel “Rechts eist actie tegen reljongeren”, waarin meningen van landelijke politici over
Gouda uiteen worden gezet. Onder andere lezen we het volgende, ‘Geert Wilders en Mark Rutte
zien een lijn in het geweld en het groeiende gebrek aan veiligheid op straat’ (De Telegraaf, 18-092008). In het opiniestuk “Wilders valt toch weer het meeste op” in NRC Next wordt Geert
Wilders zijn manier van politiek voeren besproken. Wilders wordt geciteerd aangaande de situatie
in Gouda, onder meer blijkt volgens Wilders dat ‘Problemen met Marokkaanse jongeren, zoals in
Gouda, worden niet goed aangepakt, en zegt hij: “Straatterroristen moeten eruit”’ (NRC Next,
18-0-2008).
Op vrijdag 19 september verschijnt in Trouw het bericht “Kamer maakt Gouda tot
symbool”, waarin te lezen valt dat ‘De Goudse wijk, waar een paar dagen geen buschauffeurs
meer door rijden na een reeks incidenten, werd tijdens het debat na Prinsjesdag symbool gemaakt
van de straatcriminaliteit en verloedering in Nederland’ (Trouw, 19-09-2008). In De Telegraaf
verschijnen twee artikelen met de koppen “Harde aanpak reljeugd nodig” en “Dit is Gouda”. In
het eerste stuk worden meningen van burgers gekoppeld aan de resultaten van de stelling van de
dag. In het artikel dat behoort bij de tweede kop lezen we ‘De politie laat in de buurt, die voor
zestig procent uit allochtonen bestaat, met zich sollen, zo konden onze journalisten deze week
constateren’ (De Telegraaf, 19-09-2008). In een persverklaring van de gemeente wordt gereageerd
op berichtgeving over Oosterwei in De Telegraaf. In het persbericht stelt men dat in De Telegraaf
‘de indruk wordt gewekt dat de reljeugd de baas op straat is en de politie deze relschoppers geen
strobreed in de weg legt’ (Persbericht, 19-09-2008).
Op zaterdag 20 september is er nog maar weinig berichtgeving over de onrust in
Oosterwei. In De Telegraaf verschijnt een reportage met de titel “Vrijstaat voor tuig” dat in het
teken staat van angstige burgers die ervaringen over de wijk delen met journalisten. Bijvoorbeeld
stelt een inwoner, dat ‘De situatie in de wijk Oosterwei volledig is geëscaleerd’ (De Telegraaf, 2009-2008). In Algemeen Dagblad verschijnt het artikel “Wijkrechter geeft direct een oorvijg”. Uit het
artikel valt op te maken dat volgens kantonrechter Frank Visser een buurtrechter als een soort
huisarts moet weten wat er in de buurt speelt en zich overal mee bezig dient te houden
(Algemeen Dagblad, 20-09-2008).
In oktober duikt Gouda opnieuw op in het nieuws. In de eerste plaats een bericht waarin
uitspraken van de korpschef Jan Stikvoort van de regiopolitie Hollands-Midden zijn verwerkt.
'Politici hebben de mond vol van integratie van buitenlanders, maar zelf scheuren ze de
samenleving uiteen', aldus Stikvoort. Bovendien is hij van mening dat de Tweede Kamer een
‘volkomen verkeerd beeld’ heeft geschetst van de problematiek die wordt veroorzaakt door
Marokkaans-Nederlandse jongeren in Gouda (de Volkskrant, 03-10-2008). De volgende dag
verschijnen er reacties op deze uitspraken. Zo lezen we in de Volkskrant dat Job Cohen, die
voorzitter is van het Korpsbeheerdersberaad, zich aansluit bij de mening dat het debat in de
Tweede Kamer over de Marokkaanse jeugd in Gouda buiten proporties was (de Volkskrant, 0475

10-2008). In Trouw lezen we dat de VVD de uitspraken van korpschef Stikvoort over de politiek
zijnde ‘denigrerend’ bestempelt, terwijl de PVV van mening is dat Stikvoort zou moeten worden
ontslagen (Trouw, 04-10-2008). In De Telegraaf is ook te lezen dat Geert Wilders graag zou zien
dat Stikvoort wordt ontslagen als gevolg van zijn uitspraken (De Telegraaf, 04-10-2008). Ook
komen er op deze dag berichten naar voren over een overval op een supermarkt, ‘De politie
Hollands-Midden geeft toe pas ruim een uur na de melding bij de MCD-supermarkt aan het
Driewegplein te zijn aangekomen’ (De Telegraaf, 04-10-2008).
In de week erna verschijnen meer uitspraken in de kranten, ‘De Goudse burgemeester
Wim Cornelis heeft vandaag gevraagd of “de toon in het debat over de Marokkanen” in zijn stad
tot “wat normalere proporties” kan worden teruggebracht. Cornelis doet dat verzoek in een brief
aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer’ (NRC Handelsblad, 07-10-2008). In NRC Next
valt te lezen dat VVD en PVV boos zijn op minister Hirsch Balling van Justitie. De minister stelt
namelijk dat het spoeddebat over de problematiek rondom Marokkaans-Nederlandse jongeren op
een te hoge toon is gevoerd (NRC Next, 07-10-2008).
Eind oktober verschijnen er berichten over aanpak van de problemen. Op 23 oktober
verschijnen in Algemeen Dagblad, De Telegraaf, de Volkskrant en Trouw berichten over de uitkomsten
van het overleg tussen verschillende ministers en burgemeesters van steden waar MarokkaansNederlandse jongeren overlast veroorzaken. In een artikel in Algemeen Dagblad met de kop “Meer
sturing Marokkaanse gezinnen” lezen we de overtuiging dat ‘Gemeenten en hulpverleners
moeten steviger ingrijpen in de gezinnen van Marokkaanse probleemjongeren. Met verplichte
opvoedcursussen, permanente bemoeienis van hulpverleners en gedwongen verhuizingen moeten
gemeenten de problemen aanpakken’(Algemeen Dagblad, 23-10-2008).
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In figuur 2 is de aandacht voor de incidenten in Gouda te zien door de tijd heen, waarbij we
vanaf september 2007 tot en met februari 2008 hebben gekeken. In september wordt de meeste
aandacht gegeven aan de incidenten. De aandacht neemt wat af in oktober, maar blijft nog steeds
aanwezig. In november zwakt de aandacht verder af, maar in december is weer een opleving te
zien in de berichtgeving. In het volgende gedeelte gaan we dieper in op de berichtgeving om een
zo gedetailleerd mogelijk beeld te schetsen van de media aandacht gedurende de hype.
1.2. Mediasoort
In deze paragraaf bekijken we de berichtgeving over Gouda per mediatype. Ook wordt de
berichtgeving per krantensoort bekeken. In de tekst wordt beschreven welk medium wanneer
aandacht aan de incidenten besteedt en of de verschillende media elkaar beïnvloeden.
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Op zondag 14 september komen de meeste statements terug in het nieuws op televisie, zie figuur
3. De dag erna wordt een persbericht uitgegeven, bovendien is er veel nieuws in de kranten, zie
de blauwe lijn. Wederom behandelt het NOS Journaal het onderwerp. 16 September is de dag
waarop slechts in de kranten over Gouda gelezen kan worden. Op 17 en vooral 19 september is
er weer een piek te zien in het nieuws op de televisie, daarnaast wordt er een nieuw persbericht
uitgegeven. Enkele dagen later, namelijk op 21 september, krijgen de kranten opnieuw interesse
in Gouda. Een hoogtepunt in de aandacht van de kranten zien we op de 23e. De dag erna een
bescheiden piek in televisie aandacht, daarnaast wordt een nieuw persbericht gepubliceerd. Het
leidt ertoe dat op 26 september een nieuwe piek in het krantennieuws waarneembaar is, welke op
zondag 28 september weer verdwijnt. De dagen daarna is er op televisie slechts geringe aandacht
voor de incidenten. De eerstvolgende piek is te zien op 3 oktober, wanneer het NOS journaal
bericht over de incidenten en er ook meer nieuws verschijnt in de kranten. Vanaf dat moment
blijft er elke dag, met uitzondering van zondagen, nieuws over Gouda in de kranten, tot zondag
12 oktober. Op 7 oktober wordt een persbericht uitgegeven. Op dinsdag 14 oktober is er weer
een persbericht te zien en leidt het tot een piek in de lijn voor televisienieuws. Ook berichten de
kranten op deze dag weer over het incident. Op 15 oktober blijft alleen nog nieuws in de krant
over. Dit blijft zo tot woensdag 22 oktober, de dag waarop het NOS Journaal Gouda weer op de
agenda heeft staan. De 23e een nieuwe piek in de krantenverslaggeving, deze piek geldt
voornamelijk voor kwaliteits- en gratis kranten.
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In figuur 4 is te zien dat op zondag 14 september alleen de populaire kranten berichten over de
gebeurtenissen in Gouda, het is vooral De Telegraaf die de piek veroorzaakt. Maandag 15
september zien we verslaggeving van kwaliteitskranten en gratis dagbladen. De regionale
dagbladen volgen pas op dinsdag. Gedurende de hele eerste week blijven de kwaliteitskranten
Gouda in de berichtgeving opnemen. Het zijn de gratis kranten waarin we steeds minder artikelen
over Gouda vinden naarmate de tijd vordert. De populaire kranten hebben een dip in de
berichtgeving op woensdag 17 september, hun aandacht trekt vanaf de 20e weer licht aan. In het
weekend van 18 september en op maandag blijft het wat stiller rondom de incidenten. Op
maandag stijgt de berichtgeving weer en op dinsdag 23 september zien we een nieuwe piek voor
de kwaliteits- en populaire kranten. De dag erna een sterke daling in de blauwe lijn om op vrijdag
26 september tot een nieuw hoogtepunt te komen. De gratis kranten volgen de kwaliteitskranten
op de 26e. Het zijn echter de populaire kranten die in sterkere mate volgen en op de 27 e bereikt
de hoeveelheid artikelen over Gouda een nieuwe hoogtepunt. Na het weekend is er even minder
aandacht voor de incidenten in de kranten. De eerstvolgende piek is te zien op 3 oktober,
wanneer de kwaliteits- en regionale kranten de incidenten in Gouda op de agenda hebben staan.
De dag erna is er een piek te zien voor de populaire kranten. Maandag 6 oktober zien we nog
steeds veel nieuws over Oosterwei in de populaire en kwaliteitskranten, het is de laatste hoge piek
voor de populaire kranten. Op 8 oktober berichten vooral regionale en gratis kranten over de
onrust en op 9 en vooral op 11 oktober zien we nieuwe pieken in de lijn van de kwaliteitskranten.
Na het weekend blijft het op maandag even stil, maar op dinsdag 14 oktober trekt de
berichtgeving in de kwaliteitskranten weer aan. Deze blijven het meeste nieuws over de
incidenten printen tot zondag 24 oktober. Er is nog een piek te zien voor de gratis kranten op 23
oktober. Op 25 oktober berichten alleen nog de populaire en regionale kranten over Gouda.
b. Dynamiek
Om te kijken of de berichtgeving in de verschillende media met elkaar samenhangt, zijn
correlatie- en variantie-analyses gedaan. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of
tegelijkertijd wordt bericht in bepaalde media. Met een variantie-analyse wordt bekeken of
berichtgeving in het ene medium invloed heeft op de berichtgeving in het andere medium,
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volgende dag. Wanneer er een * naast een getal staat, in de resultaten van de variantie-analyse,
betekent dit dat deze invloed significant is.

Figuur 5: Resultaten van de correlatie-analyse op de soorten media. Figuur 6: Resultaten van de variantie-analyse op de soorten media.

(Opmaak figuur: GoudaCorrelatieMedia.pdf (links) en GoudaVariantieMedia.pdf

(rechts))
In figuur 5 is te zien dat de televisie en de persberichten voor een groot deel op dezelfde dag over
de incidenten in Gouda berichten. Uit figuur 6 blijkt verder dat de televisie de nieuwsgolf inzet en
de kranten hierop reageren. Als de incidenten in Gouda eenmaal in het NOS Journaal zijn
verschenen dan volgen de kranten met berichten.

Figuur 7: Resultaten van de correlatie-analyse op de soorten media en soorten kranten.

(Opmaak figuur: GoudaCorrelatieKrantenSoort.pdf)
In figuur 7 is te zien dat de kwaliteitskranten voor een groot deel op dezelfde dag berichten als de
gratis kranten en de populaire kranten. De regionale kranten hangen niet samen met de
kwaliteitskranten. Wederom blijkt dat de televisie en persberichten een hoge correlatie hebben.
Dit houdt in dat het verspreiden van een persbericht nog dezelfde dag leidt tot nieuws over
Gouda op het NOS Journaal. In figuur 8 kunnen we zien dat het vooral de gratis- en
kwaliteitskranten zijn die op het nieuws in het NOS Journaal reageren. De kwaliteitskranten
volgen deels de regionale kranten. De persberichten daarentegen volgen de populaire kranten.
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Figuur 8: Resultaten van de variantie-analyse op de soorten media en soorten kranten.

(Opmaak figuur: GoudaVariantieKrantenSoort.pdf)

Figuur 9: Resultaten van de variantie-analyse op de verschillende kranten.

(Opmaak figuur: GoudaVariantieKranten.pdf)
In figuur 9 wordt nog specifieker weergegeven welke kranten op elkaar reageren. Uit de analyse
blijkt dat Metro sterk reageert op de berichtgeving in De Pers en dat de berichtgeving in Metro weer
invloed heeft op die in De Telegraaf. Metro heeft ook invloed op Trouw, die op zijn beurt weer de
Persberichten en De Telegraaf beïnvloedt. De Pers heeft juist een sterke negatieve invloed op De
Telegraaf, waaruit blijkt dat wanneer De Pers over Gouda bericht, De Telegraaf dit de volgende dag
juist niet doet. NRC Next heeft wel een positieve invloed op De Pers en ook op de Volkskrant. De
Volkskrant wordt daarnaast ook sterk beïnvloed door het AD/Groene Hart. Het NOS Journaal
heeft vooral invloed op Spits en op de Persberichten.
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In figuur 10 valt direct op dat de kranten het meest gemoeid zijn met wat er in Oosterwei
gebeurt. Vooral in september, oktober en december wordt veel aandacht besteed aan de situatie.
Het televisienieuws is alleen sterk aanwezig in september 2008. In de overige maanden is bijna
geen televisie nieuws te vinden, behalve in januari en februari 2009. Persberichten worden
voornamelijk in september en oktober 2008 gepubliceerd.
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Grafiek 11: aantal statements per krantensoort per maand. . (Opmaak
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Gratis krant

grafiek: GoudaKrantenMonth.xlsx)

In figuur 11 is te zien welke krantensoorten per maand berichten over de incidenten in Gouda.
Van de kranten leveren de kwaliteitskranten altijd het meeste nieuws over de incidenten. In de
eerste twee maanden is er ook veel berichtgeving vanuit de populaire kranten. De aandacht van
deze kranten voor de incidenten zwakt echter vanaf november af. De regionale en gratis kranten
schenken minder aandacht aan de incidenten in Gouda, waarvan het grootste deel in september,
oktober en december 2008 plaatsvindt.
1.3. Bronnen van het Nieuws
In deze paragraaf kijken we naar de verschillende bronnen die aan het woord komen in de
berichtgeving over de incidenten in Gouda. De bron van het nieuws, zo blijkt uit onderzoek,
heeft de mogelijkheid de berichtgeving te sturen. We kijken naar de volgende bronnen in het
nieuws, namelijk de burgemeester, overige gemeentelijke actoren, landelijke actoren, experts en
burgers. Voor de laatste categorie maken we onderscheid tussen Marokkaanse Nederlanders en
overige burgers. Daarnaast kijken we ook specifiek naar ov-actoren, dit zijn de buschauffeurs en
vertegenwoordigers.
a. In Totaal
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Figuur 12: totaal aantal hits per bron.

(Opmaak grafiek: GoudaSourcesTotal.xlsx)

In figuur 12 valt direct op dat burgers en landelijke actoren het meest worden gebruikt als bron.
De burgemeester en experts komen ongeveer even vaak aan het woord. Overige lokale actoren
en Marokkaanse Nederlanders zien we minder vaak terug als bron. De buschauffeurs en hun
vertegenwoordigers worden het minst vaak als bron aangewend.
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In figuur 13 is het aantal hits per bron relatief per mediumsoort weergegeven. Er wordt dus per
medium type gekeken naar de verhouding tussen de bronnen in hoeveelheid aandacht. In de
grafiek zijn dus geen absolute getallen aanwezig. Figuur 13 toont dat de verdeling van de bronnen
in de kranten ongeveer gelijk is aan de totale verdeling van bronnen, zoals in figuur 12 is getoond.
Kranten wijden het grootste deel van hun brongebruik aan burgers, vervolgens bestaat een
aanzienlijk deel van het brongebruik uit landelijke bronnen. De raadpleging van experts in de
kranten bedraagt een groter deel dan dat van de burgemeester. De burgemeester krijgt de meeste
aandacht als bron in de persberichten in vergelijking met de andere bron, overige lokale actoren.
Op televisie zien we een meer evenwichtige verdeling van het brongebruik. De burgemeester en
landelijke bronnen genieten de meeste aandacht als bron in verhouding tot het totaal brongebruik
van het medium.
b. Per Dag
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In figuur 14 is te zien dat op de eerste dag vooral ov-actoren aan het woord zijn in de media. Op
de tweede dag is er een grotere piek te zien van de burgers, die dan hun verhaal doen. Op deze
dag komen ook de Marokkaanse Nederlanders voor het eerst aan het woord. De dag daarna
verschijnen de experts als bron in het nieuws. Op 17 september komen de landelijke politici in
het nieuws, waarop de volgende dag burgers in beeld komen. Op 19 september is er een piek te
zien voor de burgemeester, burgers en Marokkaanse Nederlanders die zelf aan het woord komen.
OV-actoren komen vanaf deze datum (bijna) niet meer voor in het nieuws. Op 23 september is
een grote piek te zien in de lijn voor de burgers, waarschijnlijk veroorzaakt door het aantal
lezersbrieven in kranten. Ook is hier een piek te zien voor de experts, wat op een groter aantal
commentaren in kranten duidt. Vanaf 23 september komen ook de landelijke actoren weer vaker
aan het woord in de media. Vanaf de derde week wordt het wat rustiger met bronnen in de
media. Alleen burgers en landelijke bronnen komen in bescheiden mate aan het woord. Op 3
oktober is een opleving te zien, het zijn experts die hun mening geven over de incidenten. Ook
laat op deze dag de burgemeester van zich horen. De dag daarna reageren de landelijke bronnen
weer, die tot zondag in het nieuws blijven. Op maandag 13 oktober zijn er helemaal geen
bronnen in het nieuws. Op dinsdag 14 oktober laten Marokkaanse Nederlanders, burgers, de
burgemeester en overige lokale actoren van zich horen. Op 17 oktober komen wederom
Marokkaanse Nederlanders aan het woord in de media. De dag erna is er ruimte voor experts.
Aan het begin van de zesde week is het weer stil wat betreft bronnen, waarna op 22 oktober
opnieuw een piek te zien is voor de burgemeester en overige lokale actoren. Ook landelijke
politici spreken zich uit in de media.
c. Dynamiek
Om te kijken of de verschillende bronnen met elkaar samenhangen, zijn er correlatie- en
variantie-analyses gedaan. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of tegelijkertijd door
bronnen uitspraken worden gedaan in de media. Met een variantie-analyse wordt bekeken of een
uitspraak van een bron gevolgd wordt door een uitspraak van een andere bron de volgende dag.
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Figuur 15: Resultaten van de correlatie-analyse op de bronnen van het nieuws.
Figuur 16: Resultaten van de variantie-analyse op de bronnen van het nieuws.

(Opmaak figuur: GoudaCorrelatieSources.pdf (links) en GoudaVariantieSources.pdf

(rechts))
Uit figuur 15 blijkt dat de burgemeester en burgers vaak op dezelfde dag uitspraken doen in de
media. Uit figuur 16 blijkt dat het totale nieuws vooral wordt beïnvloed door buschauffeurs en
hun vertegenwoordigers. Als zij aan het woord komen dan zullen de media meer over de
incidenten berichten. Ook zorgen ov-actoren voor meer uitingen van ov-actoren de volgende
dag. Daarnaast reageren landelijke politici op wat de burgers zeggen. Zij willen allen in de bres
springen voor de slachtoffers. Experts reageren juist meer wanneer Marokkaanse Nederlanders
aan het woord komen in de berichtgeving.
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In figuur 17 is te zien dat burgers veel aan het woord komen in het nieuws in september en
vooral in oktober 2008. Daarna komen ze een stuk minder vaak in het nieuws. In oktober 2008 is
ook een piek te zien in de lijn van de experts, die vooral in oktober en november commentaar
leveren op de situatie. Ook de landelijke actoren komen in oktober veel aan het woord. De
Marokkaanse Nederlanders komen zowel in september 2008 als in januari 2009 aan het woord.
Dit geldt ook voor de burgemeester. De ov-actoren krijgen alleen in de eerste maand de
mogelijkheid om hun mening te delen. In december 2008 komen de landelijke bestuurders het
meest in het nieuws, terwijl in januari de burgemeester het meest in beeld komt. Ook komen
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vanaf januari 2009 de andere lokale bronnen vaker in het nieuws voor. In februari komen burgers
en landelijke en lokale actoren in een vrijwel gelijke verdeling voor in het nieuws.
1.4. Landelijk/Lokaal
Een van de vragen die in dit onderzoek wordt gesteld is wanneer de incidenten in Gouda
veranderen van een lokaal naar een nationaal probleem. Om deze vraag te beantwoorden
bekijken we de verschillende actoren waaraan aandacht wordt besteed in de berichtgeving. Het
verschil met bronnen in het nieuws is dat bij de bepaling van het Landelijk of Lokaal Frame de
actoren niet alleen als bron van het nieuws maar ook als onderwerp van gesprek kunnen
voorkomen. Hierbij gaan we ervan uit dat de incidenten een landelijk karakter krijgen wanneer er
meer landelijke actoren worden genoemd in de berichtgeving dan lokale actoren.
a. In Totaal
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Figuur 18: totaal aantal hits per lokaal/nationaal frame.

(Opmaak grafiek: GoudaLocalityTotal.xlsx)

Uit figuur 18 blijkt dat landelijke actoren vaker in nieuws over Gouda voorkomen dan de lokale
actoren. Hierbij moet worden gezegd dat het verschil tussen beide klein is.
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Figuur 19: aantal hits per lokaal/nationaal frame RELATIEF per mediumsoort.

(Opmaak grafiek:
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In figuur 19 is het aantal hits per Landelijk en Lokaal Frame, relatief per mediumsoort
weergegeven. Er wordt dus per medium type gekeken naar de verhouding tussen het Landelijk en
het Lokaal Frame in hoeveelheid aandacht. In de grafiek zijn dus geen absolute getallen aanwezig.
In figuur 19 valt op dat slechts in de kranten landelijke actoren vaker voorkomen dan lokale
actoren. In de persberichten en op televisie komen lokale actoren veel vaker voor.
b. Per Dag
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GoudaLocalityDate.xlsx)
In figuur 20 is te zien dat in de eerste dagen vooral lokale actoren voorkomen in het nieuws. Dit
verandert op 17 september, wanneer de landelijke actoren evenveel in het nieuws voorkomen als
de lokale actoren. Voor beide groepen is er een piek te zien op 19 september, waarna de aandacht
voor beide groepen ongeveer gelijk blijft tot 24 september. Vanaf die dag zijn de landelijke
actoren meer in het nieuws, terwijl de lokale actoren juist minder vaak in het nieuws voorkomen.
Op 16 september is dan ook een grote piek te zien voor de landelijke actoren. Na deze piek
zwakt de aandacht voor beide soorten actoren af. Een nieuwe piek zien we pas op 3 oktober,
voor zowel landelijke als lokale actoren. De landelijke actoren blijven echter nadrukkelijker
aanwezig in het nieuws. Dit blijft zo tot 15 oktober, wanneer een piek te zien is voor zowel
landelijke als lokale actoren, zij het dat we landelijke actoren minder terug zien. Vanaf dit
moment is het nieuws weer vooral lokaal. De laatste grote piek is te zien op 22 en 23 oktober,
voor landelijke, maar vooral voor lokale actoren.
c. Dynamiek
Om te zien of er samenhang is tussen het Landelijk en het Lokaal Frame zijn er correlatie- en
variantie-analyses uitgevoerd. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd vanuit
een lokaal of landelijk perspectief wordt bericht in de media. Met een variantie-analyse wordt
bekeken of de berichtgeving vanuit één van de frames invloed heeft op de berichtgeving vanuit
de frames de volgende dag.

Figuur 21: Resultaten van de correlatie-analyse op de lokaal/nationaal frames.
Figuur 22: Resultaten van de variantie-analyse op de lokaal/nationaal frames.

(Opmaak figuur: GoudaCorrelatieLocality.pdf (links) en GoudaVariantieLocality.pdf

(rechts))
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Uit figuur 21 blijkt dat het Landelijk en het Lokaal Frame niet samen voorkomen in de
berichtgeving. In figuur 22 zien we dat lokale bronnen zorgen voor meer lokale bronnen in het
nieuws van de volgende dag, maar zij zorgen vooral voor meer landelijke bronnen de volgende
dag. Landelijke bronnen zorgen juist voor minder lokale bronnen de volgende dag. Ook zorgen
zij voor minder nieuws de volgende dag. Ter illustratie, als de burgemeester de pers toespreekt
dan zullen landelijke politici reageren. Deze dynamiek geldt niet andersom, de burgemeester zal
niet reageren op landelijke politici waar het gaat om de onrust in Gouda.
d. Per Maand
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In figuur 23 is te zien dat in september 2008 meer lokale dan landelijke actoren in het nieuws
voorkomen. Dit verandert in oktober omdat de aandacht voor landelijke actoren toeneemt. Dit
blijft zo tot januari 2009, het moment dat media interesse in lokale actoren de aandacht voor
landelijke actoren overstijgt.
1.5. Politieke Partijen
In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de politieke partijen en politici aan het woord
komen in de berichtgeving over de incidenten in Gouda.
a. In Totaal
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Figuur 24: totaal aantal hits per politieke partij. (Opmaak

grafiek: GoudaPartiesTotal.xlsx)

Uit figuur 24 blijkt dat er slechts vier partijen zijn die redelijk vaak voorkomen in nieuws over de
onrust in Oosterwei. Dit zijn de PvdA, het CDA, de VVD en de PVV. De overige partijen
komen weinig voor, waarvan GroenLinks het vaakst. Den Haag in het algemeen en Wilders
komen ook vaker voor als bron in de media.
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In figuur 25 is het aantal hits per politieke partij relatief per mediumsoort weergegeven. Er wordt
dus per soort medium gekeken naar de verhouding tussen de politieke partijen ten opzichte van
de hoeveelheid media aandacht. In de grafiek zijn daarom geen absolute getallen aanwezig. Uit
figuur 25 blijkt dat in de persberichten geen politieke partijen als bron voorkomen. In kranten
komt de PVV het meest voor, op de voet gevolgd door de PvdA. De VVD en vooral het CDA
komen minder vaak voor. Wilders komt als persoon meer in het nieuws dan het CDA. Op de
televisie is de PvdA het meest aanwezig als bron. Het CDA komt minder vaak voor en PVV en
Wilders nog minder. De VVD komt bijna niet voor in de berichtgeving op de televisie terwijl we
GroenLinks wel degelijk terug zien.
b. Per Dag
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Figuur 26: aantal hits per politieke partij per dag in de eerste piek.
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(Opmaak grafiek: GoudaPartiesDate.xlsx)

Uit figuur 26 maken we op dat politici zich gedurende de eerste golf van media aandacht nog niet
zo actief bemoeien met de incidenten. Op de eerste dag is alleen de PvdA te zien in de
berichtgeving. Pas op de derde dag komt de PVV aan het woord in het nieuws. Wilders zien we
op 17 september zelf verschijnen in de media. De leider van de PVV voert vanaf dat moment de
boventoon in de berichtgeving over Gouda. GroenLinks is op 17 september ook voor het eerst
te zien als bron. Het CDA komt pas op 19 september aan het woord. Aan het begin van de
tweede week, op dinsdag 23 september komt eerst GroenLinks aan het woord, waarna op
woensdag de PvdA en het CDA in het nieuws komen. Nog een dag later is er een grote piek te
zien voor de VVD. Waarop een dag later weer een piek te zien is voor de PvdA. Ook algemene
politieke bronnen worden vaker genoemd in het nieuws, dit duidt op Den Haag. De PVV is nog
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steeds aanwezig maar zakt iets weg. Wilders komt zelfs helemaal niet meer voor als bron in de
berichtgeving. In week 3 is slechts één grote piek te zien in de berichtgeving over bronnen. Op
30 september vinden we algemene politieke bronnen en de PVV terug in de media inhoud. Tegen
het einde van de week wordt er plaats ingeruimd voor de VVD en de PvdA. Na het weekend, op
dinsdag 7 oktober, vinden we voornamelijk de PVV terug. Na een klein intermezzo is er op 9
oktober weer media interesse in de VVD. Op vrijdag is er een piek te zien in de lijn van de PvdA,
waarop de dag erna de VVD weer als bron in het nieuws komt. Na het weekend, in week vijf,
komen vrijwel geen politici aan het woord. Twee bescheiden pieken zien we op 15 en 17 oktober,
beide zijn het gevolg van uitspraken van Geert Wilders. In week 6 een nieuwe hoge piek in lijn
van zowel de PvdA als het CDA, beide komen op 22 oktober uitgebreid in het nieuws, dit duurt
tot 25 oktober.
c. Dynamiek
Om te kijken of de verschillende politieke partijen met elkaar samenhangen, zijn er correlatie- en
variantie-analyses uitgevoerd. Met de correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd door
verschillende politici uitspraken worden gedaan in de media. Met de variantie-analyse wordt
bekeken of een uitspraak van een politicus gevolgd wordt door een uitspraak van een andere
politicus de volgende dag. Uit de analyses blijkt dat de partijen los van elkaar opereren. We
vinden geen dynamiek tussen de partijen.
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In september 2008 zijn vooral de PVV en Wilders aanwezig in de media. De andere politieke
partijen komen pas in oktober veel in het nieuws. In deze maand is een piek te zien voor de
PvdA, het CDA en de VVD. Wilders en de PVV vallen dan weer terug naar een lager niveau,
maar de partij blijft wel aanwezig in het nieuws. Een opleving in december in berichtgeving wordt
veroorzaakt door het CDA, de PvdA en vooral de VVD. In de tweede piek in december 2008
komen weer het CDA, PvdA en vooral de VVD vaker in het nieuws. In februari 2009 is een piek
te zien voor het CDA en de PvdA terwijl de PVV sterk terug zakt.
1.6. Frames
Er zijn verschillende perspectieven waarneembaar in de berichtgeving. Zo kan er vanuit een
Diagnostisch Frame naar de oorzaken van de incidenten worden gekeken of juist vanuit een
Prognostisch Frame naar de oplossing voor de problemen. In deze paragraaf gaan we in op
verschillende frames die we in de berichtgeving hebben onderscheden. Dit zijn:
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11) De terreur en criminaliteit die wordt gepleegd (Terreur Criminaliteit Frame)
12) Immigratie als veroorzaker van de problemen (Immigratie Frame)
13) Daadkrachtig optreden van politie en leger (Politie Leger Daadkrachtig Frame)
14) Daadkrachtig optreden van de gemeente (Gemeente Daadkrachtig Frame)
15) Kritiek op de overheid (Overheid Falend Frame)
16) Rechtspraak en strenger straffen als oplossing (Rechtspraak Frame)
17) Discussie over de handhaving van de orde (Order Abstract Frame)
18) Maatregelen om de orde te handhaven (Order Concreet Frame)
19) Dialoog met de betrokkenen of andere zachtere maatregelen (Dialoog Frame)
20) Opvoeding van de relschoppers als oplossing (Opvoed Frame)
a. In Totaal
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Figuur 28: totaal aantal hits per frame. (Opmaak

grafiek: GoudaFramesTotal.xlsx)

In figuur 28 is te zien dat het Terreur Criminaliteit Frame en het Order Abstract Frame het meest
voorkomen in de berichtgeving over Gouda. Daarna komen het Opvoed Frame en het Order
Concreet Frame ook veel voor. Vervolgens zien we dat het Politie Leger Daadkrachtig Frame,
het Gemeente Daadkrachtig Frame en het Falende Overheid Frame volgen. Het Immigratie
Frame, Rechtspraak Frame en het Dialoog Frame komen minder voor in de berichtgeving over
de onrust in Gouda.
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In figuur 29 is het aantal hits per frame relatief per mediumsoort weergegeven. Er wordt dus per
soort medium gekeken naar de verhouding tussen de frames in hoeveelheid aandacht. In de
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grafiek worden de absolute getallen dus niet getoond. We zien dat in kranten en op de televisie
het Terreur Criminaliteit Frame het meest voorkomt. Dit is niet het geval waar het gaat om de
persberichten, waar juist het Politie Leger Daadkrachtig Frame en het Gemeente Daadkrachtig
Frame veel voorkomen. In de kranten wordt veel aandacht gegeven aan het Order Abstract
Frame en het Order Concreet Frame, terwijl op de televisie meer wordt bericht vanuit het
Gemeente Daadkrachtig Frame. Het Opvoed Frame is in alle drie de soorten media vrij sterk
aanwezig. Het Immigratie Frame komt op de televisie naar verhouding het meest voor en is
helemaal niet te vinden in de persberichten. Ook de rechtspraak wordt het meest aangehaald op
de televisie en komt het minst voor in kranten. Het Falende Overheid Frame komt naar
verhouding het meest voor in kranten en krijgt maar weinig aandacht in persberichten en op de
televisie.
b. Per Dag
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het nieuws tijdens de eerste twee dagen vooral over de
criminaliteit en terreur in Gouda gaat. Op de tweede dag komt daarnaast het Gemeente
Daadkrachtig Frame op. Op 16 september stijgt het gebruik van het Order Concreet en het
Order Abstract Frame, binnen deze kaders wordt het nieuws behandeld tot 19 september. Ook
het Opvoed Frame heeft een piek op 19 september. In de tweede week, op 23 september, stijgt
het gebruik van het Falende Overheid Frame. Op 24 september zien we een piek in het gebruik
van het Rechtspraak Frame en het Immigratie Frame. Het Order Abstract Frame vinden we op
25 september veel terug in de media inhoud. Twee dagen later wordt een groeiende hoeveelheid
nieuws binnen een kader van zowel het Rechtspraak Frame als het Immigratie Frame geplaatst.
Het Order Abstract Frame komt ook op donderdag 25 september op, 26 september gebruiken de
media weer het Order Concreet Frame en het Terreur Criminaliteit Frame. Op zaterdag 27
september is alleen het Order Abstract Frame nog veel te zien in de berichtgeving. Aan het begin
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van de derde week is het vrij rustig in de berichtgeving wat betreft frames. Op 3 oktober zien we
weer een piek, ditmaal voor het Opvoed Frame. De dag erna wordt gesproken over het falen van
de overheid in de aanpak van de problemen. Na het weekend komt het daadkrachtig optreden
van politie en/of leger het meest in het nieuws, totdat op 9 oktober het Immigratie Frame
opkomt. De dag daarna wordt er vooral bericht binnen een context van opvoeding van de
daders, het Opvoed Frame. Op zaterdag 11 oktober wordt echter weer gesproken over de terreur
en criminaliteit die zich voordoet en de daadkrachtigheid van de gemeente. Vanaf 14 oktober
staat de discussie in het teken van de aanpak van de problematiek. Ditmaal worden er vooral
abstracte uitspraken gedaan en staat de opvoeding van jongeren en ouders centraal. Er is dan ook
een grote piek te zien in het Order Abstract Frame en het Opvoed Frame. Op 15 oktober komt
ook het Order Concreet Frame in het nieuws. Deze frames blijven tot zaterdag 18 oktober
dominant. Na het weekend, in week 6, is er net als aan het begin van de hype een grote piek te
zien in het gebruik van het Terreur Criminaliteit Frame en het Politie Leger Daadkrachtig Frame.
In bescheiden mate wordt er in de media gesproken over abstracte oplossingen en opvoeding van
de daders.
c. Dynamiek
Om te kijken of er samenhang is tussen de verschillende frames zijn er correlatie- en variantieanalyses uitgevoerd. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd vanuit
verschillende frames wordt bericht in de media. Met een variantie-analyse wordt bekeken of de
berichtgeving vanuit een van de frames invloed heeft op de berichtgeving vanuit andere frames
de volgende dag.

Figuur 31: Resultaten van de correlatie-analyse op de frames.(Opmaak

figuur: GoudaCorrelatieFrames.pdf)

In figuur 31 zien we een sterke correlatie tussen nieuws over terreur en criminaliteit en nieuws
waarin de discussie over ordehandhaving centraal staat. Ook tussen nieuws over terreur en
criminaliteit en een daadkrachtig optreden van de gemeente zien we deze correlatie. Het nieuws
over de concrete aanpak van de problemen komt daarnaast vaak samen voor met het opvoed
frame.
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Figuur 32: Resultaten van de variantie-analyse op de frames.(Opmaak

figuur: GoudaVariantieFrames.pdf)

In figuur 32 zien we verder dat het nieuws vanuit een perspectief van terreur en criminaliteit van
invloed is op het totale nieuws. Dus als het Terreur Criminaliteit Frame wordt gebruikt leidt het
tot een toename van de hoeveelheid nieuws. Het totale nieuws is vervolgens van invloed op
nieuws over concrete maatregelen om de orde te handhaven. Dit nieuws zorgt vervolgens voor
nieuws binnen een context van daadkrachtig optreden van politie en leger. Naast deze invloeden
zien we dat het Overheid Falend Frame leidt tot nog meer gebruik van hetzelfde frame.
d. Per Week
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Uit figuur 33 blijkt dat in de eerste maand de incidenten in Gouda vooral worden geframed als
terreur en criminaliteit. Ook wordt er meteen over de aanpak van het probleem gesproken, wat
blijkt uit de nadrukkelijke aanwezigheid van het Order Concreet Frame en het Order Abstract
Frame. Er is daarnaast een piek te zien in het Gemeente Daadkrachtig Frame, waaruit blijkt dat in
de eerste maand vooral de gemeente tegen de daders optreedt. In oktober 2008 komt het
Rechtspraak Frame op. Ook is hier een piek te zien in de lijn voor het Dialoog Frame en het
Immigratie Frame. In november 2008 zakken deze frames weer weg, en komen het Opvoed
Frame en het Falende Overheid Frame op in het nieuws. Hieruit blijkt dat men niet tevreden is
over de aanpak van de overheid. In december 2008 is er een piek te zien in het Politie Leger
Daadkrachtig Frame. Hieruit blijkt dat sterker wordt opgetreden tegen de onrust, wellicht als
antwoord op de berichten over de falende overheid. Vanaf deze maand gaat het in het nieuws
ook weer meer over de criminaliteit en het terreur in Gouda. In januari 2009 komen het Order
Concreet Frame en het Opvoed Frame op, wat erop wijst dat er concrete oplossingen voor het
probleem worden aangedragen en de opvoeding van de jongeren en hun ouders in deze maand
centraal staat. In februari 2009 is er een piek te zien in het Gemeente Daadkrachtig Frame, wat
aantoont dat in de media gemeentelijke bestuurders aan bod komen om zich te uiten over de
aanpak van de problematiek.
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2. Culemborg
2.1. Verloop Hype
In deze paragraaf wordt van de eerste week na de incidenten per dag uitgebreid beschreven wat
er in het nieuws naar voren komt over de incidenten in Culemborg. Na de beschrijving van deze
eerste week, wordt nog van een aantal pieken aangegeven welke berichtgeving tijdens deze piek
naar voren komt.
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Op vrijdag 1 januari 2010 verschijnt het eerste nieuws op de online fora over de confrontatie
tussen Molukse- en Marokkaanse Nederlanders tijdens oud en nieuw. Geenstijl schrijft hierover,
‘Want het was natuurlijk weer een heerlijk gezellig verlopen oud & nieuw feest. Behalve dan in
Culemborg, waar Molukkers en Marokkanen elkaar naar het leven stonden een akkefietje hadden’
(GeenStijl.nl, 01-01-2010). Op Fok.nl verschijnt een ANP bericht, ‘De politie geeft prioriteit aan
incidenten die in de nieuwjaarsnacht plaatsvonden in de wijk Terweijde in Culemborg. In de wijk
ging een auto in vlammen op, waarna onrust ontstond tussen groepen jongeren. Later in de nacht
reed een automobilist in op enkele mensen … De politie heeft een al bestaand rechercheteam
uitgebreid. Opsporing van verdachten heeft de hoogste prioriteit, aldus de politie’ (Fok.nl, 01-012010). Dit bericht leidt tot ruim 50 reacties op de site. Ook op Marokko.nl vinden we die dag ruim
100 reacties. Die avond is het nieuws over Culemborg dan ook de opening van het NOS Journaal,
aangekondigd zijnde “Nieuwjaarsgeweld tussen Marokkanen en Molukkers in Culemborg”. Op
zaterdag 2 januari staan ook in de landelijke dagbladen artikelen waarin wordt bericht over de
onrust in Culemborg. De Telegraaf kopt “Veldslag Marokkanen en Molukkers”,. NRC Handelsblad
bericht onder de titel “Onderzoek onlusten Culemborg”, terwijl Algemeen Dagblad de kop
“Molukkers en Marokkanen gaan elkaar te lijf, politie belaagd” publiceert.
Zondag 3 januari zien we wat minder berichtgeving, slechts twee berichten afkomstig
van het ANP op Marokko.nl. Hierbij gaat het om arrestaties rondom het incident waarbij jongeren
een tuin zijn ingereden tijdens de nieuwjaarsnacht. Hierop volgen ruim 100 reacties.
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De volgende dag, 4 januari, is Culemborg wederom nieuwswaardig genoeg voor het
NOS Journaal om ermee te openen, “Culemborg stelt noodverordening in om rellen te
beteugelen”. Ook de landelijke kranten nemen Culemborg weer op in hun inhoud, “Opnieuw
onrust in Culemborgse wijk” in de Volkskrant en “Culemborgse wijk opnieuw toneel van rellen”
in NRC Handelsblad. Bovendien pikken de gratis dagbladen het nieuws op, “Nieuwjaarsvechtpartij
Culemborg” als in Spits. Het is ook de dag dat Wilders een eerste tweet over de gebeurtenissen de
wereld in stuurt. Kennelijk vindt hij het ‘Ongelooflijk dat Marokkaanse relschoppers in
Culemborg niet keihard worden aangepakt. Oppakken, opsluiten en uitzetten. Kabinet weer
zwak’.
Dinsdag 5 januari dienen de PVV-ers Fritsma, Brinkman en Wilders een Kamervraag in.
‘Hoe is het mogelijk dat tientallen Marokkaanse relschoppers al dagenlang een spoor van
vernieling en geweld achterlaten in Culemborg?’, aldus de politci. Het NOS Journaal wijdt een
item aan Culemborg maar het gaat niet over de vragen van de PVV-ers. Het onderwerp spitst
zich toe op de teleurstelling die leeft in de Moluks-Nederlandse gemeenschap, deze voelt zich in
de steek gelaten door de overheid. De burgemeester blijkt niet welkom bij de mensen wier ruiten
zijn ingegooid de nacht ervoor. Deze dagen verschijnen in de dagbladen vooral veel artikelen met
analyses en opinies over de situatie. Ook is er aandacht voor de oproep van de burgemeester van
Culemborg, Van Schelven, die een noodverordening heeft afgekondigd voor de wijk en een
oproep doet aan de minister voor financiële steun. Die krijgt hij. Minister Ter Horst stelt 150.000
euro ter beschikking voor het aanstellen van 3 straatcoaches in de wijk. In Trouw verschijnt het
artikel “Molukse wijk Culemborg gaat op slot”, waarin we lezen ‘Om nieuwe rellen te
voorkomen, gaat de Molukse wijk in Culemborg zeker twee weken op slot. Met een
noodverordening in de hand kan de politie iedereen uit Terweijde weren die er 'niets te zoeken
heeft’(Trouw, 05-01-2010). In NRC Handelsblad verschijnt de titel “Oproep: blijf weg uit
Culemborg”. In het artikel valt het volgende te lezen, ‘Burgemeester Roland van Schelven (D66)
van Culemborg heeft gisteren relschoppers uit andere steden gewaarschuwd. ,,Blijf weg uit
Terweijde", zei hij’ (NRC Handelsblad, 05-01-2010). In Algemeen Dagblad verschijnen op deze dag
5 artikelen over de incidenten. Ten eerste de kop “Al maanden sfeer van angst”, waarin een
overzicht wordt gegeven van de opstootjes die er zijn geweest in de wijk Terweijde. Daarnaast
lezen we in “Culemburg verandert in vesting” dat het plan is om ‘Met een enorme politiemacht’
te voorkomen ‘dat mensen uit het hele land naar Culemborg trekken om het recht in eigen hard
te nemen’(Algemeen Dagblad, 05-01-2010). De Telegraaf plaats het artikel “Rassenrellen”, waarin
wordt geopend met de zin ‘Hoewel het vuur tussen beide bevolkingsgroepen in de Gelderse
plaats al jaren zo nu en dan oplaait en dan weer gaat liggen, lijken de vlammen nu over te slaan’.
In het tweede artikel in De Telegraaf staat dat ‘Eerdere situaties in de wijk leren dat de rust
uiteindelijk weer terugkeert, maar de spanning blijft sluimeren; er hoeft maar iets te gebeuren, of
Terweijde is in staat van oorlog’(De Telegraaf, 05-01-2010). Ook de gratis dagbladen berichten
over de noodverordening: “Barricades van beton in Culemborg” in Metro en “Culemborg kondigt
noodverordening af” in Spits.
Op woensdag 6 januari 2010 twittert Wilders opnieuw, ‘Eens kijken of ik naar
Culemborg kan gaan binnenkort om de Molukse gemeenschap een hart onder de riem te steken
als men dat op prijs stelt’. In de Volkskrant verschijnt het artikel met de kop “Ordinaire ruzie legt
gebrek aan samenhang bloot” waarin we lezen over het voornemen van burgemeester Van
Schelven om meer straatcoaches in te zetten. 'Nog meer van die kauwgom kauwende, dikke
mannen uit Amsterdam?, reageert een bewoonster meesmuilend’. Verderop in het artikel lezen
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we dat ‘de ordinaire ruzie tussen twee jongens tot zoiets kan leiden, duidt erop dat er met de
sociale cohesie iets mis is’ (de Volkskrant, 06-01-2010). In het opiniestuk “Culemborgse twisten”
in NRC Handelsblad wordt de situatie in Culemborg inmiddels als ‘etnische onlusten’ bestempeld.
Er wordt geschreven over een multicultureel dispuut als gevolg van verschillende leefwijzen,
‘...drie straten afgezet voor autoverkeer, omsingeld door politie en mobiele eenheid’(NRC
Handelsblad, 06-01-2010). In De Telegraaf verschijnt het artikel “Culemborg nu spookstad”, hier
lezen we dat ‘in de door politietroepen bezette rellenwijk Terweijde heerste gisteren een sinistere
spanning’ (De Telegraaf, 06-01-2010). In Trouw staat een achtergrondartikel met de kop “De
Molukse frustratie”. In het stuk lezen we dat ‘Nederland is veranderd, maar Molukse wijken zijn
geïsoleerd, vergrijsd en sociaal economisch achteruit gehold’, aldus antropoloog Elias
Rinsampessy die commentaar geeft in het katern De Verdieping. Het NOS journaal neemt deze
dag geen berichtgeving over Culemborg op in de inhoud.
Op donderdag 7 januari meldt Wilders zich weer op Twitter, ‘Gisteren aangeboden
Molukse gemeenschap in Culemborg te bezoeken. Maar men wil het liever niet. Jammer’. In de
Volkskrant verschijnt het artikel: “’Vruchtbaar’ gesprek in Culemborg”, waaruit blijkt dat ‘Vier
Molukkers van buiten Culemborg namens de Molukse inwoners van de Culemborgse wijk
Terweijde woensdag lang met burgemeester Roland van Schelven gesproken hebben over de
problemen in de wijk’ (de Volkskrant, 7 januari 2010). In het artikel “Bemiddelaars moeten
conflict Culemborg oplossen” in Algemeen Dagblad wordt ook bericht, ‘Molukse en Marokkaanse
bewoners uit Culemborgse wijk Terweijde zetten bemiddelaars in om een eind te maken aan de
spanningen in hun buurt’ (Algemeen Dagblad, 07-01-2010). In een ander artikel met de kop
“Wilders wil Molukkers helpen”, wordt bericht over de via Twitter geuite wens van Wilders om
naar Culemborg te gaan (Algemeen Dagblad, 07-01-2010). In Metro verschijnt het artikel “Ze
denken dat ze alles kunnen maken”, waarin een medewerker van de woningcorporatie in
Culemborg stelt dat in Terweijde geen sprake is van religieuze problemen maar
leefstijlproblemen, ‘een aantal Marokkaanse jongeren denkt dat ze op straat kunnen doen wat ze
willen, de Molukkers gaan vervolgens eigen rechter spelen’ (Metro, 07-01-2010). In De Pers
verschijnt het artikel onder de titel “Minister help ons aub!”. Waarin we een noodroep van de
burgemeester van Zaltbommel lezen aan de regering voor hulp staat beschreven (Metro, 07-012010). Het NOS Journaal besteedt ook op deze dag geen aandacht aan Culemborg.
Op vrijdag 8 januari kopt de Volkskrant: “Verzoeningstocht in Culemborg”, waaruit blijkt
dat ‘Ongeveer tweehonderd personen donderdagavond in de wijk Terweijde in Culemborg een
verzoeningstocht hebben gelopen. Ook burgemeester Van Schelven en een aantal wethouders en
raadsleden liepen mee’ (de Volkskrant, 08-01-2010). Ook in andere kranten verschijnen artikelen
over de verzoeningstocht, “Rust keert terug in Culemborg na ‘verzoeningstocht’” in Trouw, “Rust
in Culemborg lijkt wedergekeerd” in Spits en “Verzoeningstocht” in Metro. Uit de artikelen komt
onder meer naar voren dat de gesprekken op het stadhuis van Culemborg ‘vruchtbaar’ zijn
verlopen (Spits 08-01-2010). In een ander artikel in Metro, “Culemborgs probleem los je niet in
één dag op”, komen vier politici aan het woord over oplossingen voor de onrust in de wijk. Als
eerste Naïma Azough van Groenlinks, die het probleem wil oplossen door middel van
buurtvaders en straatcoaches. Daarna komt de CDA-politicus Coskun Çörüz aan het woord, deze
pleit voor heropvoeding van de jongeren. Alexander Pechtold van D66 pleit ervoor om het
probleem op te lossen aan de hand van onderwijs. Ten slotte VVD politicus Paul de Krom die
voorstander is van het terugwinnen van het gezag op straat. De Pers kopt “De Graaf: er is
voorlopig genoeg politie”, waaruit blijkt dat ‘Korpsbeheerder Thom de Graaf, tevens
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burgemeester van Nijmegen, zegt dat er in de regio Gelderland genoeg politie is om de
problemen in Culemborg het hoofd te bieden’ (de Pers, 08-01-2010). Algemeen Dagblad kopt
“Culemborg kan zonder Wilders”. In het artikel lezen we over ‘De wens van Geert Wilders om
de Molukkers een hart onder de riem te steken, werd dan ook niet gewaardeerd door de Molukse
bemiddelaar Baboyo Porsiso. ‘Wij hebben de heer Wilders niet nodig’.’(Algemeen Dagblad, 0801-2010). Het NOS Journaal bericht over nieuwe arrestaties in Culemborg. Twee mannen zijn
opgepakt voor mishandeling. Het bericht eindigt met de melding dat de noodverordening nog
steeds van kracht is.
Op zaterdag 9 januari verschijnt het artikel “Bestaansrecht van Molukse enclaves weer
op agenda” in Algemeen Dagblad, waarin de problematiek wordt gekoppeld aan een oud
integratievraagstuk, namelijk de opheffing van Molukse wijken, een initiatief van voormalig
minister van Integratie Rita Verdonk (Algemeen Dagblad, 09-01-2010). In De Telegraaf
verschijnen ingezonden brieven over Culemborg waarin wordt gepleit voor strengere aanpak. De
Volkskrant plaatst meerdere artikelen over Culemborg. Ten eerste “ME ook in weekeinde in
Culemborg”, waaruit blijkt dat ‘De politie en mobiele eenheid nog zeker tot begin volgende week
aanwezig in de Culemborgse wijk Terweijde blijft’ (de Volkskrant, 09-01-2010). Daarnaast
verschijnt het artikel “Familievete zou bron conflict zijn” (de Volkskrant, 09-01-2010). In het
achtergrondartikel ‘Een snotneus die kutjuf zegt, dat is toch niet normaal?’ wordt een beeld
geschetst van de ontwikkeling van de Molukse en Marokkaanse bevolking in Terweijde. NRC
Handelsblad plaatst ook een achtergrond artikel over de Molukse gemeenschap getiteld “Anderen
moeten van Molukse wijk afblijven”. In het stuk een uiteenzetting van de natuur van de Molukse
gemeenschap van waaruit een verklaring wordt gezocht voor het feit dat het een hechte
gemeenschap is en waarom de reacties zo fel zijn op ‘aanvallen’. ‘Vaak zijn het lageropgeleiden
die in Molukse woonwijken blijven hangen. En een lagere sociaal-economische status hangt
samen met conflict’ (NRC Handelsblad, 09-01-2010). In Trouw is onder andere een lezersbrief te
vinden waarin wordt gesteld dat Culemborg vooral een mediahype is, ‘Een hype gevoed door de
media, die hopelijk gauw weer over is, want van alle drukte merkt de gemiddelde Culemborger
helemaal niets’ (Trouw, 09-01-2010).
In de week erna worden er berichten geplaatst over zogenaamde veiligheidsteams in
Culemborg. In De Telegraaf staat onder meer ‘De gemeente Culemborg wil met sociale
veiligheidsteams voorkomen dat er opnieuw problemen ontstaan tussen Molukse en
Marokkaanse jongeren in de wijk Terweijde’ (De Telegraaf, 12-01-2010). Ook de gratis dagbladen
koppen over de veiligheidsteams, “Veiligheidsteam voor Culmborgse rust” in Metro en
“Veiligheidsteams in de wijk Terweijde” in Spits. De volgende koppen geven aan dat er ook
nieuws was over arrestaties: “Nog tien arrestaties in wijk Culemborg” in de Volkskrant, “Tien
arrestaties in Culemborg” in De Telegraaf en “Politie stopt gewapende mannen in relwijk
Terweijde” in Algemeen Dagblad. Het volgende citaat uit de Volkskrant toont de reden voor de
arrestaties aan, ‘De politie heeft woensdagavond en -nacht tien nieuwe aanhoudingen verricht in
de wijk Terweijde in Culemborg. Vier in verband met verboden wapenbezit, zes omdat de
betrokkenen zich niet wilden identificeren’ (de Volkskrant, 15-01-2010).
Op 18 januari verschijnen in Trouw drie achtergrondartikelen over de onrust in
Culemborg, onder meer wordt bericht over de beloften van burgemeester van Scheleven,
“Bewoners Terweijde sceptisch over beloften”. Hier lezen we dat ‘Achterdocht, woede en
cynisme regeren in Terweijde, waar de Culemborgse burgemeester Van Schelven zo graag rust,
daadkracht en vertrouwen zou willen uitstralen’ (Trouw, 18-01-2010). In het artikel “Terweijde
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bewaakt probleemwijk zelf” wordt beschreven hoe de bewoners zelf meewerken om de
problemen op te lossen, ‘Molukse en Marokkaanse Nederlanders kunnen incidenten melden bij
inwoners van de wijk Terweijde in Culemborg die willen fungeren als aanspreekpunt. Van beide
kanten hebben zich daarvoor twee tot drie bewoners opgegeven’ (de Volkskrant, 18-01-2008).
Op 26 januari zijn er berichten in de krant te lezen over de afloop van de
noodverordening in Culemborg. Uit het artikel “Verordening Culemborg ingetrokken” blijkt dat
de gemeente Culemborg de noodverorderning heeft ingetrokken, ‘Wel blijft het
samenscholingsverbod de komende zes maanden van kracht’ (De Telegraaf, 26-01-2010). Ook
Trouw en Algemeen Dagblad berichten over het einde van de noodverordening en het in stand
houden van het samenscholingsverbod, ‘Doel van het verbod is om in een zo vroeg mogelijk
stadium te kunnen optreden tegen overlast en criminaliteit. Het richt zich vooral op jongeren die
overlast veroorzaken’ (Algemeen Dagblad, 26-01-2010).
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In figuur 35 is het aantal statements in de media over de incidenten in Culemborg per week
weergegeven. Het valt op dat vooral in week 1 en week 2 veel berichten in de media verschijnen
over Culemborg, waarna de berichtgeving in week 3 afneemt. Hierna blijft de aandacht in de
media ongeveer gelijk totdat de interesse nog verder afneemt in week 5.
2.2. Mediasoort
In deze paragraaf bekijken we de berichtgeving over Culemborg in de verschillende
mediagroepen. Ook wordt de berichtgeving per krantensoort bekeken. In de tekst wordt
beschreven welk medium wanneer aandacht aan de incidenten besteedt en of de verschillende
media elkaar beïnvloeden.
a. Per Dag
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Figuur 36: aantal statements per mediumsoort per dag in de eerste vijf weken.

(Opmaak grafiek:

CulemborgMediaDate.xlsx)
In figuur 36 is te zien dat op vrijdag 1 januari berichten over de incidenten in Culemborg in het
journaal verschijnen. De volgende dag is er een kleine piek te zien wat betreft de berichtgeving in
de regionale, populaire en kwaliteitskranten. In figuur 37 gaan we hier dieper op in.
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Figuur 37: aantal statements per krantensoort per dag in de eerste vijf weken. (Opmaak

grafiek:

CulemborgKrantenDate.xlsx)
Het zijn de kwaliteitskranten die op 2 januari het meest berichten over de onrust in Terweijde.
Op maandag 4 januari is er een grote piek te zien voor de berichtgeving in kranten. De gratis
kranten doen nu voor het eerst verslag van de incidenten. Culemborg is op deze dag ook in het
journaal aanwezig. Nieuws over Culemborg blijft prominent aanwezig in de kranten, tot zondag
10 januari. Op donderdag 7 januari komt het eerste persbericht uit. De volgende dag, vrijdag 8
januari, zien we een bescheiden piek in de lijn van het journaal. Opvallend is dat er een grote piek
voor de verslaggeving in de regionale kranten is op zaterdag 9 januari. Dinsdag 12 januari wordt
een nieuw persbericht verspreid, tegelijkertijd is er ook een piek te zien in de berichtgeving voor
alle soorten kranten. Op 14, 16 en 18 januari worden wederom persberichten uitgegeven.
Culemborg is alleen nog op 18 januari op televisie te zien. In de kranten is er op 15 januari nog
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een grote hoeveelheid artikelen, dit wordt veroorzaakt door een toegenomen interesse in de
onrust door de regionale kranten. Dit is het moment dat de interesse van de kranten in
Culemborg af neemt. Vanaf woensdag 20 januari valt het nieuws even stil, om vervolgens op 23
januari weer een opleving door te maken. Een nieuw persbericht wordt verspreid op 25 januari
met als gevolg nieuws in alle kranten. Op vrijdag 29 januari is de laatste kleine piek te zien in de
berichtgeving in de (regionale) kranten, waarna de aandacht afzwakt en het thema vanaf 2
februari uit het nieuws verdwijnt.
b. Dynamiek
Om te kijken of de berichtgeving in de verschillende media met elkaar samenhangt, zijn er
correlatie- en variantie-analyses gedaan. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er
tegelijkertijd wordt bericht in bepaalde media. Met een variantie-analyse wordt bekeken of de
berichtgeving in het ene medium invloed heeft op de berichtgeving in het andere medium, de
volgende dag. Wanneer er een * naast een getal staat, in de resultaten van de variantie-analyse,
betekent dit dat deze invloed significant is.

Figuur 38: Resultaten van de correlatie-analyse op de soorten media. Figuur 39: Resultaten van de variantie-analyse op de soorten media.

(Opmaak

figuur:
CulemborgCorrelatieMedia.pdf
CulemborgVariantieMedia.pdf (rechts))

(links)

en

Zoals in figuur 38 te zien is hangt de berichtgeving op de televisie het meest samen met die in de
krant. Ook als naar de variantie-analyse gekeken wordt, blijkt dat de televisie een significant effect
heeft op de berichtgeving in de dagbladen. Daarnaast hebben de kranten een significante invloed
op zichzelf. Als de televisie en de kranten eenmaal over de incidenten in Culemborg berichten,
berichten de kranten daar de volgende dag weer over.

Figuur 40: Resultaten van de correlatie-analyse op de soorten media en de soorten kranten.

CulemborgCorrelatieKrantenSoort.pdf)
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(Opmaak figuur:

In figuur 40 wordt de berichtgeving per krantensoort bekeken. Aan de dikke lijnen in figuur 40 is
te zien dat alle kranten sterk met de populaire en kwaliteitskranten samenhangen. De regionale en
gratis kranten hangen minder sterk met elkaar samen. De populaire en kwaliteitskranten hangen
het meest samen. De televisie hangt minder met de kranten samen, waarvan het meest met de
kwaliteitskranten en het minst met de regionale kranten. De persberichten hangen met geen enkel
ander medium sterk samen.
Uit figuur 41 blijkt verder dat het nieuws over Culemborg op het NOS Journaal van invloed is op
het nieuws in kwaliteitskranten en vooral populaire kranten, de volgende dag. Populaire kranten
hebben zowel invloed op kwaliteitskranten als op gratis kranten. De gratis kranten reageren niet
op de berichtgeving in het NOS Journaal. Deze kranten worden wel beïnvloedt door de inhoud
van persberichten. Regionale dagbladen hebben een negatieve invloed op de berichtgeving in
andere kranten. Als de regionale krant heeft bericht over de onrust in Terweijde dan blijkt er de
volgende dag minder nieuws over de situatie te vinden in de andere dagbladen.

Figuur 41: Resultaten van de variantie-analyse op de soorten media en de soorten kranten.

(Opmaak figuur:

CulemborgVariantieKrantenSoort.pdf)
In figuur 42 is nog specifieker per krant gekeken naar de onderlinge invloeden. Het blijkt dat
Algemeen Dagblad invloed heeft op de berichtgeving in De Telegraaf, terwijl De Telegraaf de
berichtgeving beïnvloedt van NRC Handelsblad, De Pers, Spits en Metro. Ook het NOS Journaal
beïnvloedt De Telegraaf en als enige ook de Volkskrant. Algemeen Dagblad beïnvloedt direct de
berichtgeving van Metro en De Gelderlander. Metro beïnvloedt op zijn beurt weer de berichtgeving
in de Spits. De Telegraaf is daarnaast van invloed op de Persberichten, die weer worden opgepikt
door De Pers. NRC Handelsblad heeft invloed op NRC Next, maar ook een negatieve invloed op
zichzelf en op De Pers. Als er in NRC Handelsblad wordt bericht over de incidenten in Culemborg,
komt er de volgende dag minder berichtgeving over de incidenten in NRC Handelsblad en De Pers.
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Figuur 42: Resultaten van de correlatie-analyse en variantie-analyse op de verschillende media.

(Opmaak figuur: CulemborgVariantieKranten.pdf)
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Figuur 43: aantal statements per mediumsoort per week
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in de eerste vijf weken.

(Opmaak grafiek:

CulemborgMediaWeek.xlsx)
Kijkend naar het aantal statements in de diverse media valt het op dat het voornaamste deel van
het nieuws in de kranten staat. Het aantal statements in kranten is erg hoog in week 1 en 2 en
zakt in week 3 terug naar minder dan 200. Vanaf week 5 zijn er minder dan 100 statements te
zien. Voor de televisie zien we een ander patroon. Na veel televisienieuws in week 1 zakt de
berichtgeving in week 2 bijna terug naar een nulpunt. Daarna is er nog een klein aantal statements
te zien op de televisie, maar na week 4 is het televisienieuws helemaal verdwenen. Persberichten
komen relatief weinig voor. In de derde week komen de meeste statements voor in de
persberichten en zien we als gevolg een piek.
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Figuur 44: aantal statements per krantensoort per week in de eerste vijf weken.

(Opmaak grafiek:

CulemborgKrantenWeek.xlsx)
In figuur 44 is het aantal statements per krantensoort per week weergegeven. In de eerste week
berichten de kwaliteitskranten het meest over de incidenten, gevolgd door de populaire en
regionale kranten. De gratis kranten berichten ook veel maar minder over de incidenten. In week
2 is een piek te zien voor de regionale kranten. De populaire, gratis en kwaliteitskranten zakken
weg, maar berichten nog steeds veel over de incidenten. In week 3 is een dal te zien voor alle
kranten, de gratis kranten doen het minst vaak verslag van de onrust. In week 4 is een kleine
opleving te zien in de lijn voor de gratis en regionale kranten, maar de kwaliteits- en populaire
kranten berichten steeds minder. In week 5 is er nagenoeg alleen nog in de regionale kranten
nieuws over Terweijde te vinden.
2.3. Bronnen van het Nieuws
In deze paragraaf kijken we naar de verschillende bronnen die aan het woord komen in de
berichtgeving over de incidenten in Culemborg. De bron van het nieuws, zo blijkt uit onderzoek,
heeft de mogelijkheid de berichtgeving te sturen. We kijken naar de volgende bronnen in het
nieuws, te weten de burgemeester, overige gemeentelijke actoren, landelijke actoren, experts en
burgers. Voor burgers maken we onderscheid tussen Marokkaanse Nederlanders, Molukse
Nederlanders en overige burgers.
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Uit figuur 45 wordt duidelijk dat burgers het meest voorkomen als bron in het nieuws over de
nieuwjaarsonrust in Culemborg. Daarna komen de overige lokale actoren (bijv. gemeenteraad) het
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meest voor in het nieuws, gevolgd door experts. De burgemeester en landelijke bronnen worden
minder aangehaald door de media. Voor Molukse- en Marokkaanse Nederlanders is er het minst
plek als bron in de media, waarbij Marokkaanse Nederlanders veel minder als bron dienen dan
Molukse Nederlanders.
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Figuur 46: aantal statements per bron van het nieuws RELATIEF per mediumsoort.

(Opmaak grafiek:

CulemborgSourcesMedium.xlsx)
In figuur 46 is het aantal hits per bron, relatief per mediumsoort weergegeven. Er wordt dus per
soort medium gekeken naar de verhouding tussen de bronnen in hoeveelheid aandacht. In de
grafiek zijn dus geen absolute getallen aanwezig. Wanneer we per mediumsoort naar bronnen in
het nieuws kijken blijkt dat lokale actoren en de burgemeester vooral in de persberichten als bron
worden gebruikt. Er is daarnaast ook ruimte voor experts, zij het in mindere mate. In de kranten
zijn het burgers die het meest aan het woord komen. Lokale actoren moeten genoegen nemen
met een tweede plaats als gebruikte bron, gevolgd door de experts. De burgemeester wordt zeer
weinig gebruikt als bron door de kranten. Wel komen in dit medium ook landelijke actoren,
Molukse en Marokkaanse Nederlanders (in mindere mate) aan het woord. Op de televisie komen
de landelijke actoren juist het meest voor als bron. Een gedeelde tweede plek is er voor de
burgers en de burgemeester. De overige lokale actoren vallen in de berichtgeving op de televisie
juist weg. Molukse Nederlanders zien we wel als bron terwijl aan Marokkaanse Nederlanders geen
podium wordt gegeven.
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Figuur 47: aantal statements per bron van het nieuws per dag in de eerste vijf weken.

(Opmaak grafiek:

CulemborgSourcesDate.xlsx)
In figuur 47 staat het aantal statements weergegeven per type bron, per dag over de eerste vijf
weken na de aanvang van de onrust. Op de eerste dag zijn alleen de landelijke actoren veel
aanwezig als bron in het nieuws. Ook valt terug te lezen of te zien hoe de burgemeester erover
denkt. Op maandag 4 januari is een grote piek te zien voor de burgers, die vanaf dat moment in
de media hun mening kunnen verwoorden. Tot 10 januari wordt burgers uitgebreid de
mogelijkheid geboden om hun zegje te doen. Op 5 januari toont de lijn voor de Molukse
Nederlanders ook een piek. Experts komen op 7 januari veelvuldig aan bod als bron. Op deze
dag is echter het meeste aandacht voor de overige lokale actoren die als bron in het nieuws
komen. De dag erna, vrijdag 8 januari, dienen de lokale actoren vaker als bron en worden de
landelijke actoren voor het eerst aangehaald. 9 Januari betekent een afname van interesse voor
overige lokale actoren en zijn het slechts burgers en experts die als bron worden aangewend. Ook
de landelijke actoren zijn op deze dag nog bron in het nieuws. Na het weekend is op maandag
alleen aandacht voor experts. Op dinsdag 12 januari is een grote piek waarneembaar in de lijn
voor burgers en in aanzienlijke mindere mate een piek voor lokale actoren. Drie dagen later,
vrijdag 15 januari, wordt er redelijk wat ruimte vrij gemaakt voor experts. Het is de dag waarop
een einde komt aan het grootste deel van het brongebruik door de media. Enkele oplevingen zijn
nog waarneembaar, onder andere op 19 januari (burgemeester en overige actoren), 23 januari
(burgers), 26 en 29 januari (overige lokale actoren en experts).
c. Dynamiek
Om te kijken of de verschillende bronnen met elkaar samenhangen, zijn er correlatie- en
variantie-analyses gedaan. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd door
bronnen uitspraken worden gedaan in de media. Met een variantie-analyse wordt bekeken of een
uitspraak van een bron gevolgd wordt door een uitspraak van een andere bron de volgende dag.

Figuur 48: Resultaten van de correlatie-analyse op de bronnen van het nieuws.
Figuur 49: Resultaten van de variantie-analyse op de bronnen van het nieuws.

(Opmaak

figuur:
CulemborgCorrelatieSources.pdf
CulemborgVariantieSources.pdf (rechts))

(links)

en

In figuur 48 is te zien welke bronnen er tegelijkertijd voorkomen in het nieuws. Het blijkt dat
Marokkaanse en Molukse Nederlanders vaak samen voorkomen. Ook de burgemeester en
burgers zijn vaak tegelijkertijd te zien in het nieuws. In figuur 49 is daarnaast te zien hoe de
bronnen op elkaar reageren. Zo komen Marokkaanse Nederlanders, Molukse Nederlanders en de
burgemeester vaker aan het woord als het nieuws toeneemt. Zij reageren echter niet op elkaar.
Wel zien we dat experts reageren op zowel de burgemeester (en zijn aangekondigde plannen) als
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op de Marokkaanse Nederlanders. Ook reageren zij sterk op de uitspraken van burgers in de
media. De landelijke actoren reageren ook op Marokkaanse Nederlanders in het nieuws, zij het
heel zwak. Sterker reageren landelijke bronnen op elkaar. Dit betekent dat wanneer een politicus
uit Den Haag uitspraken doet in de media, andere politici ook aan het woord komen in de media.
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Figuur 50: aantal statements per bron van het nieuws per week in de eerste vijf weken.

(Opmaak grafiek:

CulemborgSourcesWeek.xlsx)
In figuur 50 is te zien welke bronnen in welke mate voorkomen in het nieuws. Burgers komen
duidelijk het vaakst voor als bron in de eerste week. In de tweede week een opvallende piek voor
de lijn van lokale actoren, wederom veel burgers als bron. Beide lijnen zakken op gelijkmatige
wijze in de tweede week. In week 3 is er bijna geen aandacht meer voor burgers en lokale actoren
en zijn het juist de burgemeester en experts die worden aangehaald als bron. Vanaf dit moment is
er helemaal geen aandacht meer voor de mening van Marokkaanse en Molukse Nederlanders. In
week 4 komen ook de experts en burgemeester vrijwel niet meer aan het woord en zijn het
slechts lokale actoren en burgers die in bescheiden mate als bron dienen. In week 5 is er alleen
nog aandacht voor de lokale actoren als bron.
2.4. Landelijk/Lokaal
Een van de vragen die in dit onderzoek wordt gesteld is wanneer de incidenten in Culemborg
veranderen van een lokaal naar een landelijk issue. Om deze vraag te beantwoorden bekijken we
de verschillende actoren waaraan aandacht wordt besteed in de berichtgeving. Het verschil met
bronnen in het nieuws is dat bij de bepaling van het Landelijk of het Lokaal Frame de actoren
niet alleen als bron van het nieuws maar ook als onderwerp van gesprek kunnen voorkomen.
Hierbij gaan we ervan uit dat de incidenten een landelijk karakter krijgen wanneer er meer
landelijke actoren worden genoemd dan lokale actoren.
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Figuur 51: aantal hits per lokaal/nationaal frame in totaal. (Opmaak

grafiek: CulemborgLocalityTotal.xlsx)

In figuur 51 zien we dat lokale actoren veel vaker in het nieuws voorkomen dan landelijke
actoren. De kranten associëren dus vaker lokale actoren met de incidenten in Culemborg, dan
landelijke actoren.
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In figuur 52 is het aantal hits per Landelijk en Lokaal Frame, relatief per mediumsoort
weergegeven. Er wordt dus per soort medium gekeken naar de verhouding tussen het Landelijk
en het Lokaal Frame in hoeveelheid aandacht. In de grafiek zijn dus geen absolute getallen
aanwezig. Uit figuur 50 komt duidelijk naar voren dat in alle soorten media, lokale actoren veel
vaker voorkomen in het nieuws over Culemborg dan landelijke actoren. In de persberichten
komen landelijke actoren zelfs bijna niet voor.
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Figuur 53: aantal hits per lokaal/nationaal frame per dag in de eerste vijf weken.

(Opmaak grafiek:

CulemborgLocalityDate.xlsx)
Op vrijdag 1 januari komen zowel landelijke als lokale actoren voor in het nieuws over de
incidenten in Gouda. Op de tweede dag zwakt het nieuws over de landelijke actoren wat af en
komen lokale actoren vaker in het nieuws naar voren. Pas na het weekend, op maandag 4 januari,
is er een grote piek te zien in de aandacht voor landelijke actoren. De landelijke actoren komen
op deze dag bijna niet in het nieuws voor. De lokale actoren komen tot 10 januari in ruime mate
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voor in de berichtgeving. Er is op 8 januari een piek te zien voor landelijke actoren, maar deze
komt niet boven de lijn van lokale actoren uit. Op maandag 11 januari zijn alleen lokale actoren
aanwezig in het nieuws, waarna er op dinsdag 12 januari een piek te zien is voor zowel landelijke
als lokale actoren. Lokale actoren blijven echter meer in het nieuws. Op 13 januari zwakt de
aandacht voor lokale actoren af en komen voor het eerst sinds de eerste dag de landelijke actoren
meer in het nieuws voor. Vanaf 15 januari zijn er (bijna) geen landelijke actoren meer in het
nieuws over Culemborg te bekennen. Op 15, 18, 23, 26 en 29 januari zijn er nog wel kleine
pieken voor de lokale actoren in het nieuws te zien.
c. Dynamiek
Om te kijken of er samenhang is tussen het Landelijk Frame en het Lokaal Farme zijn er
correlatie- en variantie-analyses uitgevoerd. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er
tegelijkertijd vanuit een lokaal of landelijk perspectief wordt bericht in de media. Met een
variantie-analyse wordt bekeken of de berichtgeving vanuit een van de frames invloed heeft op de
berichtgeving vanuit de frames de volgende dag.

Figuur 54: Resultaten van de correlatie-analyse op de lokaal/nationaal frames.
Figuur 55: Resultaten van de variantie-analyse op de lokaal/nationaal frames.

(Opmaak

figuur:
CulemborgCorrelatieLocality.pdf
CulemborgVariantieLocality.pdf (rechts))

(links)

en

In figuur 54 is te zien dat het lokale en nationale frame niet tegelijk met elkaar voorkomen in de
berichtgeving. Uit figuur 55 blijkt dat het Landelijk en het Lokaal Frame ook geen invloed op
elkaar hebben. Wel is te zien dat het totale nieuws invloed heeft op zowel landelijke actoren als
lokale actoren. Als er meer nieuws is komen er meer landelijke en ook meer lokale actoren in het
nieuws voor. Andersom is het ook zo dat als er meer landelijke actoren voorkomen in het nieuws
er ook de volgende dag meer nieuws komt. Dit geldt niet voor lokale actoren, zij hebben juist een
negatief effect op de hoeveelheid nieuws die de volgende dag over Culemborg verschijnt.
Daarnaast is er een positieve invloed van landelijke actoren op zichzelf te zien, wat betekent dat
wanneer er landelijke actoren in het nieuws verschijnen er de volgende dag opnieuw landelijke
actoren in het nieuws aanwezig zijn.
d. Per Week
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Figuur 56: aantal hits per lokaal/nationaal frame per week in de eerste vijf weken.

(Opmaak grafiek:

CulemborgLocalityWeek.xlsx)
Als per week naar de Landelijke en Lokale Frames wordt gekeken blijkt dat in de eerste week
vooral lokale actoren voorkomen in het nieuws over de incidenten in Culemborg. De landelijke
actoren komen in mindere mate voor. In week 2 is er een piek te zien in de berichtgeving voor
landelijke actoren, maar de lokale actoren blijven nog steeds meer in het nieuws. Vanaf week 3
zijn er geen landelijke actoren in het nieuws over de incidenten meer te bekennen. De aandacht
voor de lokale actoren neemt vanaf dit moment geleidelijk af.
2.5. Politieke Partijen
In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de politieke partijen en politici aan het woord
komen in de berichtgeving over de incidenten in Culemborg.
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Figuur 57: aantal hits per politieke partij in totaal. (Opmaak

grafiek: CulemborgPartiesTotal.xlsx)

In de berichtgeving over de incidenten in Culemborg vinden we slechts drie politieke partijen
terug. De meeste aandacht gaat uit naar de PvdA. In veel mindere mate komt de PVV/Wilders
aan het woord. Ten slotte is er een klein aantal statements voor Trots op Nederland. Politiek Den
Haag in het algemeen (e.g. tweede kamerleden) komen ook aan het woord in de berichtgeving.
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In figuur 58 is het aantal hits per politieke partij, relatief per mediumsoort weergegeven. Er wordt
dus per soort medium gekeken naar de verhouding tussen de politieke partijen in hoeveelheid
aandacht. Uit bovenstaande figuur blijkt dat er helemaal geen politieke partijen worden genoemd
in de persberichten. Op de televisie is er alleen aandacht voor uitspraken van de PvdA. In de
kranten wordt naast de PvdA ook aandacht besteed aan de PVV/Wilders en aan TON. Ook de
algemene politiek komt aan het woord.
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In de berichtgeving over Culemborg komen alleen in de eerste twee weken politici voor. Op de
eerste dag lezen we alleen over PvdA. De aandacht van de PvdA zwakt de volgende dag af maar
blijft nog wel in het nieuws. Op maandag 4 januari is de PvdA wederom in de media inhoud
aanwezig. Pas op 6 januari laat de SP van zich horen. De dag daarna komt ook Wilders naar
voren in het nieuws, gevolgd door een piek op 8 januari. Op deze dag laat de SP ook weer van
zich horen. De dag erna is er weer een piek te zien voor de PvdA in de berichtgeving. Ook TON
wordt kort genoemd in relatie tot de onrust. Op 12 januari is de laatste kleine piek te zien voor de
PvdA in de berichtgeving.
c. Dynamiek
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Om te kijken of de verschillende politieke partijen met elkaar samenhangen, zijn er correlatie- en
variantie-analyses uitgevoerd. Met de correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd door
verschillende politici uitspraken worden gedaan in de media. Met de variantie-analyse wordt
bekeken of een uitspraak van een politicus gevolgd wordt door een uitspraak van een andere
politicus de volgende dag. Uit de analyses blijkt dat de partijen los van elkaar opereren. We
vinden geen dynamiek tussen de partijen.
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In figuur 60 is te zien dat in week 1 vooral de PvdA in verband wordt gebracht met de onrust,
waarna de aandacht voor deze partij afzwakt totdat er in de derde week geen nieuws meer is.
Voor de overige politieke actoren, te weten TON, PVV/Wilders en Politiek Den Haag, is een
kleine piek te zien in week 2, waarna ook voor deze partijen de aandacht afzwakt naar nul in week
3.
2.6. Frames
Er zijn verschillende perspectieven waarneembaar in de berichtgeving. Zo kan er vanuit een
Diagnostisch Frame naar de oorzaken van de incidenten worden gekeken of juist vanuit een
Prognostisch Frame naar de oplossing voor de problemen. In deze paragraaf gaan we in op
verschillende frames die we in de berichtgeving hebben onderscheden. Dit zijn:
1) De terreur en criminaliteit die wordt gepleegd (Terreur Criminaliteit Frame)
2) Immigratie als veroorzaker van de problemen (Immigratie Frame)
3) Daadkrachtig optreden van politie en leger (Politie Leger Daadkrachtig Frame)
4) Daadkrachtig optreden van de gemeente (Gemeente Daadkrachtig Frame)
5) Kritiek op de overheid (Overheid Falend Frame)
6) Rechtspraak en strenger straffen als oplossing (Rechtspraak Frame)
7) Discussie over de handhaving van de orde (Order Abstract Frame)
8) Maatregelen om de orde te handhaven (Order Concreet Frame)
9) Dialoog met de betrokkenen of andere zachtere maatregelen (Dialoog Frame)
10) Opvoeding van de relschoppers als oplossing (Opvoed Frame)
a. In Totaal
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Figuur 61: aantal hits per frame in totaal. (Opmaak

grafiek: CulemborgFramesTotal.xlsx)

In figuur 61 is te zien dat het Terreur Criminaliteit Frame het meest voorkomt in de
berichtgeving over Culemborg. Daarna komt het Politie Leger Daadkrachtig Frame het meest
voor, gevolg door het Order Concreet Frame, Order Abstract Frame en het Gemeente
Daadkrachtig Frame. In mindere mate komen het Overheid Falend Frame, Het Dialoog Frame
en het Opvoed Frame in de berichtgeving voor. We zien een stuk minder nieuws dat gebracht
wordt vanuit het perspectief van immigratie als bedreiging en rechtspraak.
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In figuur 62 is het aantal hits per frame, relatief per mediumsoort weergegeven. Er wordt dus per
soort medium gekeken naar de verhouding tussen de frames in hoeveelheid aandacht. In de
grafiek zijn dus geen absolute getallen aanwezig. Uit figuur 60 blijkt dat in de persberichten
vooral het Order Concreet Frame en het Order Abstract Frame voorkomen. Dit betekent dat in
de persberichten vooral over de mogelijke aanpak van het probleem wordt bericht. In mindere
mate komen dan ook het Politie Leger Daadkrachtig Frame, het Gemeente Daadkrachtig Frame
en het Rechtspraak Frame voor. Opvallend is dat het Terreur Criminaliteit Frame helemaal niet
voor komt in de persberichten, terwijl deze het meest prominent aanwezig is in kranten en op
televisie. In de kranten komen daarnaast het Politie Daadkrachtig Frame, het Order Concreet
Frame, het Order Abstract Frame en het Gemeente Daadkrachtig Frame voor. Minder aandacht
is er voor het Overheid Falend Frame, het Dialoog Frame en het Opvoed Frame De Immigratieen Rechtspraak Frames komen het minste voor in de kranten. Op de televisie komt naast het
Terreur Criminaliteit Frame het Politie Leger Daadkrachtig Frame veel voor. Ook komen de
orderframes relatief vaak voor. Er is daarnaast ook aandacht voor het Gemeente Daadkrachtig
Frame en Overheid Falend Frame. Minder aandacht is er voor de Dialoog-, Opvoed-,
Immigratie- en Rechtspraak frames, welke bijna niet voorkomen op de televisie.
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b. Per Dag
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Op vrijdag 1 januari is er vooral nieuws over de terreur en criminaliteit en wordt bericht over de
manier waarop de politie en/of het leger deze onrust aanpakt. Dit blijft zo tot het weekend. Na
het weekend is er een grote piek te zien in het nieuws voor de twee bovenstaande frames en
komen ook het Gemeente Daadkrachtig Frame, het Order Abstract Frame en het Overheid
Falend Frame. Hieruit blijkt dat op dit moment ook de gemeente met een aanpak van het
probleem in het nieuws komt. Deze aanpak is echter nog abstract. Ook wordt de overheid
bekritiseerd in het nieuws. Het Terreur Criminaliteit Frame blijft tot zondag 10 januari het meest
onder de aandacht in de media. Het Politie Leger Daadkrachtig Frame valt op 5 januari weg. Het
Gemeente Daadkrachtig Frame, het Order Abstract Frame en het Overheid Falend Frame blijven
ongeveer evenveel in het nieuws als de dag ervoor. Op 6 januari is er een piek te zien in het
Overheid Falend Frame. Op 7 januari vallen alle frames, behalve het Terreur Criminaliteit Frame,
weg, maar op 8 januari is weer een piek te zien voor het Order Abstract Frame en Politie Leger
Daadkrachtig Frame. Op 9 januari komt ook het Opvoed Frame op, waaruit blijkt dat over de
opvoeding van de jongeren en ouders gepraat wordt als oplossing voor het probleem. Op
maandag 11 januari is een piek te zien voor het Politie Leger Daadkrachtig Frame. De dag erna
komen het Dialoog Frame en het Opvoed Frame op, waaruit blijkt dat over abstracte en relatief
zachte oplossingen wordt gepraat. Op 13 januari is wederom een piek te zien in het Terreur
Criminaliteit Frame. Op 14 januari vallen alle frames weg en is alleen het Overheid Falend Frame
te zien in de media. De dag erna is het Politie Leger Daadkrachtig Frame weer veel in het nieuws.
Op dinsdag 19 januari is een duidelijke piek te zien in het Gemeente Daadkrachtig Frame. Ook is
er op deze (en de vorige) dag ruimte voor het Order Concreet Frame. Hieruit blijkt dat concrete
oplossingen worden aangedragen voor de problemen. Daarna valt het een tijdje stil wat betreft
frames in de media. Op zaterdag 23 januari is een kleine piek te zien voor het Politie Leger
Daadkrachtig Frame en het Terreur Criminaliteit Frame. Op 26 januari is een opvallend hoge
piek te zien voor het Order Concreet Frame. Wederom worden dus concrete oplossingen in de
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media genoemd. Ook het Gemeente Daadkrachtig Frame krijgt op deze dag aandacht. De dag
erna vallen de frames weer weg in de berichtgeving. Op vrijdag 29 januari is nog een opleving te
zien voor het Order Abstract Frame en het Opvoed Frame, waarop de dag erna het Terreur
Criminalteit Frame in het nieuws komt. Op 1 februari vormt het Dialoog Frame de afsluiting van
de aandacht voor de frames in de eerste hype.
c. Dynamiek
Om te kijken of er samenhang is tussen de verschillende frames zijn er correlatie- en variantieanalyses uitgevoerd. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd vanuit
verschillende frames wordt bericht in de media. Met een variantie-analyse wordt bekeken of de
berichtgeving vanuit een van de frames invloed heeft op de berichtgeving vanuit andere frames
de volgende dag.

Figuur 64: Resultaten van de correlatie-analyse op de frames.

Figuur 65: Resultaten van de variantie-analyse op de frames.

(Opmaak figuur: CulemborgCorrelatieFrames.pdf (links) en

CulemborgVariantieFrames.pdf (rechts))
In figuur 64 is te zien dat het Gemeente Daadkrachtig Frame en het Order Concreet Frame vaak
tegelijkertijd voorkomen in de berichtgeving. Blijkbaar lukt het de gemeente om met een concrete
aanpak van het probleem geassocieerd te worden in het nieuws. Uit figuur 65 blijkt dat
berichtgeving over de criminaliteit en terreur zorgt voor minder nieuws vanuit dit perspectief de
volgende dag. De frames waaruit blijkt dat de politie daadkrachtig (wil) optreden en de abstracte
discussie over hoe de orde te handhaven hebben een positief effect op de berichtgeving over de
criminaliteit. Deze twee frames zorgen dat er de volgende dag meer nieuws is over criminaliteit in
de berichtgeving over Culemborg.
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Als per week naar de frames in de berichtgeving over Culemborg wordt gekeken, valt op dat in
de eerste week een grote piek te zien is voor het Terreur Criminaliteit Frame. Daarnaast komt in
deze week het Politie Leger Frame veel voor. In de eerste week is dus vooral veel aandacht voor
de ongeregeldheden die aan de gang zijn en de inzet van de politie en het leger tegen deze terreur
en criminaliteit. In de tweede week komt nog steeds het Terreur Criminaliteit Frame vaak voor en
is een piek te zien voor het Order Abstract Frame. Ook komt het Politie Leger Daadkrachtig
Frame nog steeds veel voor in de berichtgeving en is er een piek te zien in de lijn van het Dialoog
Frame. In de derde week zakt het Terreur Criminaliteit Frame weg en vinden we het Politie Leger
Daadkrachtig Frame het meest terug.. Het Order Concreet Frame komt in deze week ook op,
waaruit blijkt dat er vanaf dit moment meer over concrete oplossingen voor de problemen wordt
gepraat. In week 4 is dan ook een grote piek in de lijn van het Order Concreet Frame te zien. Alle
andere frames zakken weg in de berichtgeving. In week 5 is ook het Order Concreet Frame
weggezakt.

3. Leidsche Rijn
3.1. Verloop Hype
In deze paragraaf wordt van de eerste week na de incidenten per dag uitgebreid beschreven wat
er in het nieuws naar voren komt over de incidenten in Gouda. Na de beschrijving van deze
eerste week, wordt nog van een aantal pieken aangegeven welke berichtgeving tijdens deze piek
naar voren komt.
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Op vrijdag 11 juni 2010 horen we voor het eerst over het homostel uit Leidsche Rijn dat van plan
is te verhuizen na aanhoudende pesterijen door Marokkaans-Nederlandse jongeren. Algemeen
Dagblad opent in het artikel genaamd “Utrecht” met een stuk waarin we lezen dat ‘allochtone
jongeren in Terwijde (Leidsche Rijn) het leven van een homostel zo onmogelijk maken, dat de
mannen hun huis te koop hebben gezet’ (Algemeen Dagblad, 11-06-2010).
Op 12 juni verschijnt in Algemeen Dagblad nog een artikel over het homostel, waarover
inmiddels wordt geschreven dat ze zijn weggepest, dit blijkt uit de kop “Treiterende allochtonen
verjagen homostel”. In het stuk komt het homostel aan het woord en delen ze hun ervaringen.
115

Het stel heeft scheldpartijen, vernielingen en bedreigingen te verduren gehad, ‘Dit sloopt je. Mijn
werk en relatie lijden eronder’ (Algemeen Dagblad, 12-06-2010).
Op maandag 14 juni is het wederom Algemeen Dagblad, onder meer in de regionale editie
Utrecht Nieuwsblad, dat over de situatie in Leidsche Rijn verslag doet. In het artikel “Raad reageert
onthutst over treiteren homostel” spreekt de Utrechtse gemeenteraad zijn verontwaardiging uit.
Daarnaast komt de wens van de gemeenteraad om burgemeester Wolfsen te ondervragen over
wat er is gebeurt met het homostel. De toon van de politieke partijen is allerminst positief, ‘In
een verklaring, die vandaag naar buiten komt, spreken alle partijen hun verontwaardiging en
afschuw over de situatie uit’ (Algemeen Dagblad, 14-06-2010). In Algemeen Dagblad verschijnt ook
de lezersbrief “Laat Leidsche Rijn het homostel te hulp komen”, waarin een gemengd
allochtoon/autochtoon preventieteam wordt voorgesteld als oplossing voor de problemen
(Algemeen Dagblad, 14-06-2010).
Andere kranten ontdekken het nieuws op dinsdag 15 juni. De Volkskrant kopt “Homostel
weggepest uit Utrecht”, in De Telegraaf de kop “Homostel in Utrecht weggepest”, in NRC
Handelsblad verschijnt een artikel met de kop “Homoseksuelen zijn getreiter meer dan zat”. In
Algemeen Dagblad lezen we in het artikel “Kamervragen over wegjagen van homostel” dat ‘Twee
PvdA Tweede Kamerleden gisteren vragen hebben gesteld aan minister Van der Laan. Ze willen
weten wat Utrecht nog kan doen om de treiteraars aan te pakken …’. Dan vervolgt het stuk, ‘Als
het aan burgemeester Wolfsen ligt, wacht de allochtone jongeren die de twee mannen al maanden
pesten, geen milde straf (Algemeen Dagblad, 15-06-2010). Ook in Metro wordt kort melding
gemaakt van het incident en de afschuw van de gemeenteraad. Bovendien wordt benadrukt dat
Wolfsen de treiteraars strenger wil aanpakken (Metro, 15-06-2010).
Op woensdag 16 juni verschijnen er in de Volkskrant twee opiniestukken. Ten eerste het
hoofdredactioneel commentaar “Homo als doelwit”, waarin de voorvallen in Leidsche Rijn als
voorbeeld worden gegeven, ‘Deze voorvallen laten niet alleen zien dat de homo-emancipatie een
onvoltooid proces is, maar ook dat zich in wijken met huurwoningen en dure koopwoningen niet
per definitie de gewenste sociale integratie voltrekt‘ (de Volkskrant, 16-06-2010). Als conclusie
wordt gesteld dat ‘De overheid daarom moet laten zien hoe belangrijk de verworvenheid van de
homo-emancipatie voor haar is, en hoe bepalend ze is voor de identiteit van Nederland. Om te
beginnen door de bestrijding van homohaat meer prioriteit te geven’ (de Volkskrant, 16-06-2010).
Het tweede opiniestuk, betiteld “Allochtonen, kijk ook naar eigen wangedrag”, is een
uiteenzetting van de incidenten in Leidsche Rijn en hoe dit relateert aan de landelijke
problematiek met allochtone jongeren. Onder meer het volgende valt te lezen, ‘Het zijn slechts
twee voorbeelden van discriminatie in Nederland. Ze maken duidelijk dat niet alleen de zonen en
dochters van onze voormalige gastarbeiders hun recht om anders te zijn te vaak wordt ontzegd.
Diezelfde zonen en dochters maken zich evenzeer schuldig aan discriminatie. Ook zij ontzeggen
andere landgenoten het recht om anders te zijn en geven daar actief uiting aan’ (de Volkskrant,
16-06-2010). In Algemeen Dagblad verschijnt daarnaast een artikel waarin andere burgers die in
Leidsche Rijn wonen aan het woord worden gelaten. We lezen dat de onvrede zo groot is in
Leidsche Rijn dat sommige bewoners ‘liever vandaag dan morgen weg willen’ (Algemeen
Dagblad, 16-06-2010). Ook NRC Next bericht over Leidsche Rijn, we zien de kop “Stenen
gooien, auto’s bekrassen, naroepen”. Het is een samenvatting van wat er allemaal is gebeurd,
‘Gesprekken in de buurt hebben nog geen getuigen opgeleverd, zegt een woordvoerder van de
Utrechtse politie. Zij ontkent dat de politie niets onderneemt, zoals het homostel uit Leidsche
Rijn suggereert in diverse krantenberichten’ (NRC Next, 16-06-2010).
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Op donderdag 17 juni heeft Algemeen Dagblad de problematiek in Leidsche Rijn weer op
de agenda staan. In het artikel “Intolerantie onder allochtonen tegenover homo stijgt” wordt
uiteengezet hoe allochtone Utrechters steeds intoleranter worden waar het gaat om
homoseksualiteit (Algemeen Dagblad, 17-06-2010). Daarnaast staat in het artikel “Ontbied de
jongeren op het bureau” dat PvdA-fractievoorzitter Gilbert Isabella het gedrag van de groep
allochtone jongeren jegens het homostel in Terwijde (Leidsche Rijn) net als vele anderen
spuugzat is. Hij wil dat burgemeester en politie actie ondernemen’ (Algemeen Dagblad, 17-062010).
Op vrijdag 18 juni verschijnen er geen artikelen over de incidenten in Leidsche Rijn. De
volgende dag, zaterdag 19 juni, is het onderwerp terug op de nieuwsagenda en wel in Algemeen
Dagblad. In het stuk “Harde aanpak homohaters” valt te lezen over het voornemen om
‘Homotreiteraars twee keer zo zwaar en twee keer zo snel straffen’. Burgemeester Wolfsen
bepleit dit voornemen en hoopt dat de Tweede Kamer de wetgeving aanpast om dit mogelijk te
maken (Algemeen Dagblad, 19-06-2010). In De Telegraaf staat een artikel over de moeilijkheden
die opspelen in wijken waar kansrijk en kansarm samenwonen. Uit de woorden van een
buurtbewoonster die meewerkt aan een interview valt op te maken dat het niet ligt aan de
scheiding tussen allochtonen en autochtonen. Ze benoemt allochtonen als ‘Hardwerkende
mensen met een schoonmaakbedrijf, met twee slagerijen, een baan bij de reclassering, bij de
politie’ (De Telegraaf, 19-06-2010). In NRC Handelsblad verschijnt een artikel met de kop “Typische
stadsproblemen in splinternieuwe wijk”. Het hoofdargument is dat ‘De combinatie van koop- en
socialehuurwoningen, van autochtonen en allochtonen, leidt in dit vinexgebied tot wederzijdse én
onderlinge irritaties, tot kleine criminaliteit ook ‘(NRC Handelsblad, 19-06-2010).
Op zondag 20 juni is er geen berichtgeving in de kranten over Leidsche Rijn. Na het
weekend, op maandag 21 juni, tonen meerdere kranten interesse in de ontwikkelingen in
Leidsche Rijn. Het is vooral de picknick georganiseerd door buurtbewoners om het weggepeste
homostel een hart onder de riem te steken dat de aandacht pakt. In Algemeen Dagblad vinden we
de kop “Buurt houdt picknick voor weggetreiterd homostel”. Te lezen valt dat ‘Bewoners van de
Utrechtse wijk Terwijde hun plaid uitspreidden voor een solidariteitspicknick. Ze wilden hiermee
het homostel steunen dat al geruime tijd door Marokkaans-Nederlandse jongeren wordt
getreiterd ‘(Algemeen Dagblad, 21-06-2010). In Trouw wordt de organisator van deze picknick aan
het woord gelaten, deze stelt er niet van te hebben kunnen slapen. Een buurtbewoonster legt
daarnaast uit dat ‘Een superklein groepje het verpest voor iedereen. Die hufterigheid moeten we
niet accepteren’ (Trouw, 21-06-2010). Ook in Spits luidt een kop “Thee drinken met homostel”,
de strekking is hetzelfde als in Trouw. Hier lezen we onder meer dat het homostel zichtbaar
geëmotioneerd is door de belangstelling, ‘Het is hartverscheurend en onvoorstelbaar dat er zoveel
mensen zijn gekomen. Dit geeft ons kracht’, aldus het koppel (Spits, 21-06-2010).
Na de eerste twee weken blijft het meer dan drie maanden stil in de media over de
incidenten in Leidsche Rijn. In oktober 2010, aan het einde van de 19e week na het incident, is
een opleving in het nieuws over overlast door jeugd in Leidsche Rijn. Het zijn vooral de regionale
kranten die het thema op de agenda hebben staan. Op 20 oktober is er een artikel in Algemeen
Dagblad en Utrechts Nieuwsblad te vinden, waarin wordt beschreven dat er ‘over bijna geen
onderwerp méér geschreven wordt … dan jeugdoverlast’ (Algemeen Dagblad/Utrechts
Nieuwsblad, 20-10-2010). Dit nieuws wordt gevolgd door berichten waaruit blijkt dat een homo
uit zijn huis is gepest in een andere wijk van Utrecht, aldus blijkt uit de inhoud van het stuk onder
de titel “Homo uit huis gepest” (de Volkskrant, 21-20-2010). Doordat de gemeente hierop
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reageert door te spreken over het instellen van een ‘gay-alert’, is de tweede deel van de hype
gestart. We vinden de kop “Gay-Alert in Utrecht na nieuw geval homo-pesten” in Algemeen
Dagblad op 22 oktober.
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Figuur 68: totaal aantal statements per maand. (Opmaak

grafiek: UtrechtTotalMonth.xlsx)

In figuur 68 is te zien dat de hype rondom het weggepest homostel na een maand afneemt. In de
eerste maand zijn nog meer dan 250 hits gevonden in de krantenartikelen, terwijl dit er in de
tweede maand nog maar 25 zijn. In de vijfde maand, oktober 2010, zien we weer een opleving in
het aantal hits in krantenartikelen. Deze opleving is dan ook besproken in het overzicht. De
opleving wordt veroorzaakt door nieuwe berichten over een andere homo die weg wordt gepest,
bijvoorbeeld in het stuk onder de volgende kop “Homo uit huis gepest” (Volkskrant,21-10-2010).
Berichten over het instellen van een ‘gay-alert’ volgen. Hierover heeft de PvdA wat te zeggen, zo
blijkt uit de kop “Pvda: homohaters uit huis” in Algemeen Dagblad op 23 oktober. Een laatste
opleving is te zien in februari 2011, wanneer er berichten verschijnen over homostellen die naar
de rechter stappen: “Homostellen pakken pesters aan” (Algemeen Dagblad, 01-02-2011). Ook
komen er in deze maand berichten naar buiten dat opnieuw een gezin is weggepest uit Leidsche
Rijn. Deze keer gaat het echter om een Marokkaans-Nederlands gezin getuige de kop in Algemeen
Dagblad, “Marokkaans gezin vlucht uit wijk Utrecht” en “Weer bewoners weggesard in Leidsche
Rijn” in de Volkskrant op 19 februari in 2011.
3.2. Soorten Media
In deze paragraaf bekijken we de berichtgeving over Gouda in de verschillende mediagroepen.
Ook wordt de berichtgeving per krantensoort bekeken. In de tekst wordt beschreven welk
medium wanneer aandacht aan de incidenten besteedt en of de verschillende media elkaar
beïnvloeden.
a. Per Dag
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In figuur 69 is te zien dat vooral de populaire kranten het nieuws over het incident hebben
aangestuurd. Op 11 juni is er alleen berichtgeving in deze kranten. Met name Algemeen Dagblad
speelt hierin een grote rol, de krant bericht het meest over Leidsche Rijn. Op 15 oktober een piek
in de lijn voor populaire kranten. De dag erna komen de kwaliteitskranten met het nieuws. Op 17
oktober wederom een piek in de lijn voor de populaire kranten. Vervolgens zwakt het nieuws
over de onrust in Leidsche Rijn af. De regionale en gratis hebben het onderwerp niet uitgebreid
opgenomen in de inhoud. In de opleving vanaf week 19 spelen de regionale kranten een grote rol,
we zien een piek in de lijn op 20 oktober. De dag erna nemen de kwaliteitskranten Leidsche Rijn
op in de media inhoud. De volgende dag zijn het weer de populaire en regionale kranten die het
stokje overnemen. 28 oktober is de laatste dag waarop de regionale kranten uitgebreid aandacht
schenken aan de situatie. Daarna neemt het nieuws over Leidsche Rijn af en verdwijnt het
onderwerp langzaam uit het nieuws. Slechts op 2 november zien we dat enkele kwaliteitskranten
nog nieuws over Leidsche Rijn bieden.
b. Dynamiek
Om te kijken of de berichtgeving in de verschillende media met elkaar samenhangt, zijn er
correlatie- en variantie-analyses gedaan. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er
tegelijkertijd wordt bericht in de verschillende media. Met een variantie-analyse wordt bekeken of
de berichtgeving in het ene medium invloed heeft op de berichtgeving in het andere medium, de
volgende dag. Wanneer er een * naast een getal staat, in de resultaten van de variantie-analyse,
betekent dit dat deze invloed significant is.
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In figuur 70 is te zien dat de berichtgeving in de gratis, populaire en kwaliteitskranten ongeveer
voor hetzelfde kleine deel met elkaar samenhangt. Kijkend naar de dynamiek blijkt uit figuur 71
dat de inhoud van de gratis kranten vooral van invloed is op de kwaliteitskranten. Berichtgeving
in de kwaliteitskranten is vervolgens van invloed op de populaire kranten. De regionale kranten
staan los van de overige soorten kranten en volgen een eigen agenda.

Figuur

71:

Resultaten

van

de

variantie-analyse

op

de

soorten

media

en

kranten.

(Opmaak

figuur:

UtrechtVariantieKrantenSoort.pdf)
c. Per Maand
140

Gratis krant

120

Kwaliteitskrant

100

Populaire krant

80

Regionale krant

60
40
20
0
jun-10

jul-10

aug-10

sep-10

okt-10

nov-10

dec-10

Figuur 72: aantal statements per krantensoort per maand. (Opmaak

jan-11

feb-11

mrt-11

grafiek: UtrechtKrantenMonth.xlsx)

In figuur 72 wordt het aantal statements per maand weergegeven met betrekking tot de
incidenten in Leidsche Rijn in de verschillende soorten kranten. Kijken we naar de hele periode
dan blijkt dat de populaire kranten in de eerste maand het nieuws domineren, gevolgd door de
kwaliteitskranten. Dit patroon blijft gelijk in de tweede maand, waarin minder nieuws is. In
oktober wordt het nieuws gedomineerd door wat er in Utrechts Nieuwsblad, onderdeel van Algemeen
Dagblad, staat. Het is de krant waarin het meeste nieuws over de incidenten staat. De gratis
kranten berichten vanaf oktober 2010 niet meer over Leidsche Rijn tot maart 2011.
3.3. Bronnen van het nieuws
In deze paragraaf kijken we naar de verschillende bronnen die aan het woord komen in de
berichtgeving over de incidenten in Culemborg. Wie de bron van het nieuws is, zo blijkt uit
onderzoek, heeft de mogelijkheid de berichtgeving te sturen. We kijken naar de volgende
bronnen in het nieuws: De burgemeester, overige gemeentelijke actoren, landelijke actoren,
experts en burgers. Met betrekking tot burger maken we onderscheid tussen Marokkaanse
Nederlanders en overige burgers. Daarnaast kijken we nog specifiek naar homoseksuelen, in het
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bijzonder het weggepeste homostel en andere homoseksuelen die in het nieuws aan het woord
komen.
a. In Totaal
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Figuur 73: aantal hits per bron in totaal. (Opmaak
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In figuur 73 is te zien dat burgers het meest als bron in het nieuws voorkomen. Op de tweede
plaats komen de homoseksuelen gevolgd door landelijke bronnen en overige lokale bronnen.
Experts en de burgemeester worden een stuk minder gebruikt als bron. Voor Marokkaanse
Nederlanders is geen plaats in de kranten.
b. Per Dag
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In figuur 74 hebben we aangegeven hoe vaak de bronnen voorkomen in het nieuws per dag. De
eerste twee dagen zijn het slechts de homoseksuelen die door de media als bron worden gebruikt.
Op dag vier, 14 juni, worden ook andere burgers gehoord door de media. Op 15 juni komen de
homoseksuelen, de burgemeester en landelijke bronnen aan het woord in de berichtgeving. De
dag daarna wordt gereageerd door de experts. 17 juni toont een piek in de berichtgeving waarin
landelijke bronnen aan bod komen. Op 19 juni zijn het vooral lokale actoren en burgers die in
het nieuws komen. De 21e blijken de media de inzichten van homoseksuelen en burgers in de
inhoud te hebben meegenomen. Gedurende de tweede opleving komen in eerste instantie, op 20
oktober, alleen burgers als bron voor. De dagen erna zijn het lokale actoren en de burgemeester
die het woord voeren in de media. Daarnaast is er in bescheiden mate plaats voor
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homoseksuelen. Op 23 oktober zijn landelijke actoren aanwezig als bron. 28 oktober markeert de
laatste piek, deze behoort tot de lijn van de burgers.
c. Dynamiek
Om te kijken of de verschillende bronnen met elkaar samenhangen, zijn er correlatie- en
variantie-analyses gedaan. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd door
bronnen uitspraken worden gedaan in de media. Met een variantie-analyse wordt bekeken of een
uitspraak van een bron gevolgd wordt door een uitspraak van een andere bron de volgende dag.

Figuur 75: Resultaten van de correlatie-analyse op de bronnen van het nieuws.
Figuur 76: Resultaten van de variantie-analyse op de bronnen van het nieuws.

(Opmaak figuur: UtrechtCorrelatieSources.pdf (links) en UtrechtVariantieSources.pdf

(rechts))
Uit figuur 75 blijkt dat de burgmeester en de overige lokale actoren altijd samen voorkomen in
het nieuws. Daarnaast blijkt uit figuur 76 dat de hoeveelheid nieuws vooral invloed heeft op
lokale actoren die aan het woord komen. Als er meer over de incidenten in Leidsche Rijn wordt
bericht dan vinden we de dag erna meer lokale actoren als bron in het nieuws. Andersom geldt
dit niet. Sterker, als lokale politici als bron in het nieuws verschijnen, verschijnt er de volgende
dag minder nieuws. Ook als landelijke actoren aan het woord komen, reageren er de volgende dag
minder lokale actoren. Daarnaast hebben burgers ook een positieve invloed op de hoeveelheid
nieuws. Bovendien hebben burgers invloed op landelijke bronnen in het nieuws, zij het dat deze
invloed beperkt is en dat de mate waarin landelijke actoren voorkomen in de inhoud bescheiden
is. De bovengenoemde relaties zijn niet significant.
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We zien in figuur 77 dat de bronnen in het nieuws elkaar afwisselen. Gedurende de eerste maand
zijn vooral de burgers en homoseksuelen aan het woord, maar is er ook plaats voor landelijke en
lokale actoren om te reageren. Ook laten de experts in deze maand van zich horen. In de tweede
maand dienen slechts de landelijke actoren als bron. De tweede piek, in oktober, geeft weer hoe
burgers aan het woord worden gelaten. In mindere mate laten ook de landelijke actoren,
homoseksuelen en de burgemeester van zich horen. De laatste pieken in februari en maart zijn
verbonden aan respectievelijk burgers en homoseksuelen, blijkbaar worden zij relevant geacht
tijdens de laatste golf van media interesse.
3.4. Landelijk/Lokaal
Een van de vragen die in dit onderzoek worden gesteld is wanneer de incidenten in Culemborg
veranderen van een lokaal in een landelijk probleem. Om deze vraag te beantwoorden bekijken
we de verschillende actoren waaraan aandacht wordt besteed in de berichtgeving. Het verschil
met bronnen in het nieuws is dat bij de bepaling van het het Landelijk of het Lokaal Frame de
actoren niet alleen als bron van het nieuws maar ook als onderwerp van gesprek kunnen
voorkomen. Hierbij gaan we ervan uit dat de incidenten een landelijk karakter krijgen wanneer er
meer landelijke actoren worden genoemd in de berichtgeving dan lokale actoren.
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Figuur 78: aantal hits per lokaal/nationaal frame in totaal. (Opmaak

grafiek: UtrechtLocalityTotal.xlsx)

Uit figuur 78 blijkt dat het nieuws over het wegpesten van het homostel in Leidsche Rijn
voornamelijk binnen een lokaal kader wordt geframed. Landelijke actoren bemoeien zich in
mindere mate met deze zaak. In onderstaande figuur, figuur 79, is dan ook te zien dat in week 1
en 2 van de eerste aandachtsgolf vooral lokale bestuurders in het nieuws naar voren komen,
landelijke bestuurders is een plek op de achtergrond gegund. Slechts op 15 en 19 juni is er
aandacht voor landelijke bestuurders.
b. Per Dag
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Evenals bij de eerste hype zijn er gedurende de opleving van media aandacht in oktober veel
meer lokale actoren bij de incidenten betrokken dan landelijke actoren. Vanaf 20 oktober zijn
vooral lokale actoren in het nieuws te vinden. Op 23 oktober is een piek in de lijn voor landelijke
actoren te zien, terwijl lokale actoren nog steeds duidelijk aanwezig zijn. Na de 24e verdwijnen de
lokale en landelijke frames en zien we het lokale perspectief op 27 oktober sterk aantrekken. In
mindere mate volgt het landelijk frame. Na deze piek zijn er nog enkele oplevingen in de
berichtgeving binnen zowel een landelijk als lokaal perspectief, het houdt echter niet over.
c. Dynamiek
Om te kijken of er samenhang is tussen het Landelijk en het Lokaal Frame zijn er correlatie- en
variantie-analyses uitgevoerd. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd vanuit
een lokaal en nationaal frame wordt bericht in de media. Met een variantie-analyse wordt bekeken
of de berichtgeving vanuit een van de frames invloed heeft op de berichtgeving vanuit de frames
de volgende dag.

Figuur 80: Resultaten van de correlatie-analyse op de lokaal/nationaal frames.
Figuur 81: Resultaten van de variantie-analyse op de lokaal/nationaal frames.

(Opmaak figuur: UtrechtCorrelatieLocality.pdf (links) en UtrechtVariantieLocality.pdf

(rechts))
Uit figuur 80 blijkt dat het landelijk en lokaal perspectief in de berichtgeving over de incidenten in
Leidsche Rijn voor iets meer dan een derde samen voorkomen. Uit figuur 81 blijkt dat het
Landelijk Frame een negatieve invloed heeft op het lokale frame. Als er landelijke actoren in het
nieuws over Leidsche Rijn voorkomen, komen er de volgende dag minder lokale actoren in het
nieuws voor. Als het totale nieuws toeneemt komen er juist meer lokale actoren voor in het
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nieuws en minder landelijke actoren. Deze invloeden zijn echter niet significant. Het enige
significante effect is die van lokale actoren op zichzelf: als er lokale actoren in het nieuws
voorkomen, komen er de volgende dag minder lokale actoren voor.
d. Per Maand
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Als er gekeken wordt naar het nieuws over de maanden, zoals weergegeven in figuur 82, valt op
dat er in de eerste maand veel meer aandacht is voor lokale actoren dan voor landelijke. In de
tweede maand komen de landelijke actoren iets meer in het nieuws, waarna het vrijwel gelijk op
gaat. Vanaf de tweede piek in oktober 2010 spelen de lokale actoren weer een grotere rol. Het is
opvallend dat we geen piek meer zien, blijkbaar spelen landelijke en lokale actoren minder een rol
tijdens de laatste opleving in de berichtgeving over de incidenten in Leidsche Rijn.
3.5. Politiek in het Nieuws
In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de politieke partijen en politici aan het woord
komen in de berichtgeving over de incidenten in Gouda.
a. In Totaal
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Grafiek 83: aantal hits per politieke partij in totaal. (Opmaak

grafiek: UtrechtPartiesTotal.xlsx)

In figuur 83 zien we slechts een klein aantal partijen een rol spelen in het nieuws over het
weggepeste homostel. De PvdA komt het meeste voor, gevolgd door het CDA. De VVD komt
het minst voor.
b. Per Dag
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Figuur 84: aantal hits per politieke partij per dag in de eerste piek. (Opmaak
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In figuur 84 is te zien dat in de eerste twee weken alleen de PvdA in het nieuws voorkomt. De
piek in de lijn is te zien op 15 juni, hier moet echter wel worden gesteld dat het weinig statements
betreft. Op 23 oktober meer van PvdA, nu vaker dan op 15 juni.
c. Dynamiek
Om te kijken of de verschillende politieke partijen met elkaar samenhangen, zijn er correlatie- en
variantie-analyses uitgevoerd. Met de correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd door
verschillende politici uitspraken worden gedaan in de media. Met de variantie-analyse wordt
bekeken of een uitspraak van een politicus gevolgd wordt door een uitspraak van een andere
politicus de volgende dag. In de berichtgeving vinden we geen dynamiek terug. Dit om de
simpele reden dat we slecht één partij in de inhoud vinden.
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In figuur 85 is te zien dat in de eerste maand alleen de PvdA wordt genoemd in de berichtgeving.
In de tweede maand is vooral het CDA te zien, maar ook de VVD en de PvdA komen voor. In
de tweede piek, in oktober 2010, vinden we slechts de PvdA terug. In deze grafiek is wederom
geen piek te zien in februari 2011, waaruit blijkt dat politieke partijen geen rol spelen in de
berichtgeving in deze week.
3.6. Frames
Er zijn verschillende perspectieven waarneembaar in de berichtgeving. Zo kan er vanuit een
diagnostisch frame naar de oorzaken van de incidenten worden gekeken of juist vanuit een
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prognostisch frame naar de oplossing voor de problemen. In deze paragraaf gaan we in op
verschillende frames die we in de berichtgeving hebben onderscheden. Dit zijn:
1) De terreur en criminaliteit die wordt gepleegd (Terreur Criminaliteit Frame)
2) Immigratie als veroorzaker van de problemen (Immigratie Frame)
3) Daadkrachtig optreden van politie en leger (Politie Leger Daadkrachtig Frame)
4) Daadkrachtig optreden van de gemeente (Gemeente Daadkrachtig Frame)
5) Kritiek op de overheid (Overheid Falend Frame)
6) Rechtspraak en strenger straffen als oplossing (Rechtspraak Frame)
7) Discussie over de handhaving van de orde (Order Abstract Frame)
8) Maatregelen om de orde te handhaven (Order Concreet Frame)
9) Dialoog met de betrokkenen of andere zachtere maatregelen (Dialoog Frame)
10) Opvoeding van de relschoppers als oplossing (Opvoed Frame)
a. In Totaal
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Figuur 86: aantal hits per frame in totaal. (Opmaak

grafiek: UtrechtFramesTotal.xlsx)

In de berichtgeving over de onrust in Leidsche Rijn komen verschillende frames voor. Het meest
gebruikte frame is het Immigratie Frame. Daarnaast zien we een verdeling van aandacht voor de
overige frames, waarbij het Order Concreet Frame en het Dialoog Frame vrij weinig worden
gebruikt.
b. Per Dag
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Figuur 87: aantal hits per frame per dag in de eerste piek.

(Opmaak grafiek: UtrechtFramesDate.xlsx)

Zoals in figuur 87 te zien is wordt op de eerste dag alleen vanuit het Immigratie Frame bericht.
Dit frame blijft daarna gedurende het moment van de eerste piek in het nieuws, waarbij het
hoogtepunt op 15 juni wordt bereikt. Op 16 juni vinden het Terreur Criminaliteit Frame terug, zij
het in bescheiden mate als we de piek in de lijn van het Immigratie Frame in ogenschouw nemen.
Op deze dag ook een piek in frames die worden gebruikt om noodzaak om de orde te herstellen
te onderstrepen, te weten het Politie Leger Daadkrachtig Frame, het Gemeente Daadkrachtig
Frame, het Order Abstract Frame. Daarnaast het Overheid Falend Frame, zodoende wordt in de
media inhoud benadrukt wie er schuldig is aan hetgeen dat voorvalt. Op 19 juni is het Order
Concreet Frame duidelijk aanwezig in de inhoud, blijkbaar spitst de discussie zich toe op tastbare
maatregelen om de overlast te beteugelen. Op 21 juni zijn alle frames weggevallen en is er alleen
nog een piek te zien in de lijn van het Immigratie Frame.
Als gekeken wordt naar de wijze waarop de media de frames gebruikt in oktober, blijkt
dat het de eerste dag vooral gaat over de criminaliteit. Ook gaat het op deze dag over de
bedreiging veroorzaakt door immigratie, die vanaf 21 oktober weer de boventoon voert in de
berichtgeving. Op 22 oktober wordt ook even bericht binnen een kader van daadkrachtig
optreden door politie. De dag erna, 23 oktober, staat in het teken van abstracte oplossingen om
de onrust een halt toe te roepen, de nadruk ligt hier op feit dàt er iets moet gebeuren in plaats de
vraag hoe dit plaats moet vinden. Daarnaast zien we het Gemeente Daadkrachtig Frame terug.
Op 28 oktober wordt wederom bericht met behulp van de twee laatstgenoemde frames, nu
vergezeld door het Immigratie Frame. Op 30 oktober komt voor het eerst de rechtspraak voor in
het nieuws over Leidsche Rijn. Op 2 november gaat het nieuws vooral weer over de immigratie.
c. Dynamiek
Om te kijken of er samenhang is tussen de verschillende frames zijn er correlatie- en variantieanalyses uitgevoerd. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd vanuit
verschillende frames wordt bericht in de media. Met een variantie-analyse wordt bekeken of de
berichtgeving vanuit een van de frames invloed heeft op de berichtgeving vanuit andere frames
de volgende dag.

Figuur 88: Resultaten van de correlatie-analyse op de frames. (Opmaak

figuur: UtrechtCorrelatieFrames.pdf)

Uit figuur 88 blijkt dat het Overheid Falend frame vaak in combinatie met het Politie Leger
Daadkrachtig Frame voorkomt. Dit geldt in mindere mate ook voor het Order Abstract frame.
Dit Order Abstract frame komt daarnaast weer vaak voor met het frame over terreur en
criminaliteit. Uit figuur 89 blijkt verder dat het aantal statements in het nieuws vooral een
negatieve invloed heeft op het aantal uitingen binnen het frame van daadkrachtig optreden van de
politie en het leger. Dit frame is van negatieve invloed op het gebruik van het frame waarin het
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falen van de overheid centraal staat, alsmede het Immigratie Frame. In andere woorden, als er
meer over de daadkracht van de politie en het leger wordt bericht, wordt de volgende dag minder
over het falen van de overheid en de negatieve consequenties van het Nederlandse
immigratiebeleid bericht.

Figuur 89: Resultaten van de variantie-analyse op de frames. (Opmaak

figuur: UtrechtVariantieFrames.pdf)
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Als naar de frames per maand wordt gekeken is het duidelijk dat het Immigratie Frame gedurende
de totale periode van berichtgeving het meest prominent aanwezig is in de berichtgeving, zie
figuur 90. In de eerste vijf maanden wordt er ook veel gebruik gemaakt van het Order Abstract
Frame. Vanaf november 2010 wordt steeds meer inhoud binnen een context van rechtspraak
geplaatst. In december 2010 zien we een piek in de lijn van het Overheid Falend Frame, een
volgende piek komt in maart 2011 voor.
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4. Roermond
4.1. Verloop Hype
In deze paragraaf wordt vanaf de eerste week na de incidenten per dag uitgebreid beschreven wat
er in het nieuws naar voren komt over de incidenten in Roermond. Na de beschrijving van deze
eerste week, wordt nog van een aantal pieken aangegeven welke berichtgeving tijdens deze piek
naar voren komt.
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Figuur 91: aantal statements per dag in de eerste piek. (Opmaak

grafiek: RoermondTotalStatements.xlsx)

Op dinsdag 6 oktober 2009 verschijnen de eerste berichten in het nieuws over jongeren die zich
ernstig misdragen in de wijk Donderberg, een wijk in de stad Roermond. De Limburger bericht in
het artikel “Jongeren terroriseren Donderberg” over de oproep van de gemeente, politie en het
Openbaar Ministerie aan bewoners van Donderberg om ‘in actie te komen tegen de straatterreur
van jongeren in de wijk’ (De Limburger, 06-10-2009).
Op 7 oktober pikken twee landelijke dagbladen het nieuws op. De Telegraaf kopt
“Roermond vreest tweede Gouda” en in Spits verschijnt het artikel “Tieners Roermond
terroriseren wijk”. In De Limburger verschijnt een artikel waarin de burgemeester uitspraken doet
over de incidenten. Zo stelt burgemeester Henk van Beers onder meer dat de ´klachten te weinig
concreet´ zijn (De Limburger, 07-10-2009).
In Trouw vinden we op 8 oktober ook berichtgeving over de ongeregeldheden in
Donderberg, zo lezen we de kop “Buurt en jongeren staan tegenover elkaar” (Trouw, 08-102009). Op dezelfde dag verschijnt in De Limburger het artikel “Kamervragen over situatie in
Donderberg”. In dit artikel lezen we dat Geert Wilders Kamervragen heeft gesteld, hij betitelt de
overlastgevende jongeren als ‘Marokkaanse straatterroristen’ (De Limburger, 08-10-2009).
De volgende dag, 9 oktober, vinden we in De Limburger artikelen over de wijze waarop
bestuurders inspelen op de onrust in Donderberg. Zo valt te lezen dat er sprake is van ‘Politiek
spel, waar daden nodig zijn’ en is er de kop “Kritiek op raadsleden” (De Limburger, 09-10-2009).
Ook in Algemeen Dagblad verschijnt een artikel waarin staat dat ‘Het raadslid Khalid Ramdani van
de Partij van de Eenheid (PvdE) in Roermond vindt dat enkele van zijn collega-raadsleden in de
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discussie over de incidenten in de wijk Donderberg afgelopen weekeinde de wijk op een
'schandalige manier' te kijk hebben gezet’ (Algemeen Dagblad, 9-10-2009).
Een dag later, op 10 oktober, wordt de burgemeester van Roermond in een artikel in De
Limburger berispt om het gebruik van de term ‘straatterreur’ (de Limburger, 10-10-2009). Twee
dagen laten is er wederom kritiek op het functioneren van burgemeester van Beers, ditmaal in een
ingezonden brief naar De Limburger (De Limburger, 12-10-2009).
Op 13 oktober verschijnt een artikel in De Limburger waarin het volgende naar voren
komt, ‘Burgemeester Henk van Beers (CDA) ontkent in relatie tot de incidenten vorige week op
de Donderberg de term Marokkanen te hebben gebruikt. Maar we moeten elkaar niet voor de gek
houden; bij het merendeel van de incidenten in die wijk zijn Nederlanders van Marokkaanse
ouders betrokken” (“Marokkanen onterecht in verdomhoekje’ (De Limburger, 13-10-2009).
Op 14 oktober verschijnen er berichten in De Limburger over de beslissing om meer
politie in te zetten in Roermond, onder meer zien we de kop “Korpsleiding: extra politie voor
Roermond” (De Limburger, 14-10-2009). Dit is tevens de laatste dag van de eerste piek in de
verslaggeving over de onrust in Donderberg.
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In augustus 2010 verschijnt Roermond opnieuw op de radar van de media. Iets minder dan een
jaar na de eerste piek komt Algemeen Dagblad op 26 augustus met de kop “Weer vernielingen in
nieuw wijkcentrum Roermond” (Algemeen Dagblad, 26-08-2010). De Limburger pikt het nieuws
ook op en kopt “Frontlinie Donderberg”. In het artikelen staat beschreven dat ‘Critici van het
overheidsingrijpen in de wijk Donderberg vrezen een regelrechte oorlog na de brandstichting in
het wijkgebouw. Burgemeester Henk van Beers en de politie stellen dat wangedrag nooit
ongestraft mag blijven’ (De Limburger, 26-08-2010). In september zijn er opnieuw berichten
over de onrust in Roermond in de regionale kranten te vinden, zo blijkt uit de kop “Gewapende
overval woning Donderberg” (De Limburger, 06-09-2010). Op 18 september kopt De Limburger
“Hoogleraar helpt Donderberg”. Juliaan van Acker van de Radboud Universiteit heeft het
voornemen om met vier medewerkers naar Donderberg te gaan om daar de criminele jeugd aan
te pakken (De Limburger, 18-09-2010). Op 29 september wordt bekend dat twee jongens zijn
aangehouden voor de brandstichting in het wijkgebouw, de kop in De Limburger luidt “Jongens
vast voor brandstichting” (De Limburger, 20-09-2010). In oktober wordt bericht over een
mogelijke derde dader van de brandstichtingen, het gebeurt onder de kop “Derde verdachte
gepakt voor brand wijkgebouw” (De Limburger, 02-10-2010). Op 7 oktober lezen we de kop
“Brand: Twee verdachten vrijgelaten” (De Limburger, 07-10-2010). In november is er nog enige
berichtgeving, waar te lezen is dat minister Opstelten een wetsvoorstel heeft ingediend om een
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wijkverbod te realiseren voor ‘jongeren die hun omgeving terroriseren’ (De Limburger, 10-112010). Dit bericht markeert het einde van de tweede aandachtsgolf voor wat er gaande is in
Roermond.
4.2. Soorten Media
In deze paragraaf bekijken we de berichtgeving over Roermond in de verschillende
mediagroepen. Ook wordt de berichtgeving per krantensoort bekeken. In de tekst wordt
beschreven welk medium wanneer aandacht aan de incidenten geeft en of de verschillende media
elkaar beïnvloeden.
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RoermondKrantenDate.xlsx)
Op 6 oktober berichten alleen de regionale kranten over de incidenten in Roermond. De dag erna
komen de gratis kranten met het nieuws. Het is al donderdag 8 oktober als de kwaliteitskranten
het nieuws oppikken. Op vrijdag 9 oktober is een grote piek te zien in lijn van de regionale krant,
blijkbaar besteden deze veel aandacht aan de situatie in Donderberg. In de populaire kranten is
ook een aanzienlijke dosis nieuws over het thema te vinden. Dinsdag 13 oktober tonen de
kwaliteitskranten interesse in Roermond, bovendien is het nog steeds een relevant onderwerp in
de regionale krant, De Limburger. Het is inmiddels 14 oktober als er slechts in de regionale krant
nieuws te vinden is over de onrust in Donderberg.
b. Dynamiek
Om te kijken of de berichtgeving in de verschillende media met elkaar samenhangt, zijn er
correlatie- en variantie-analyses uitgevoerd. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er
tegelijkertijd wordt bericht in bepaalde media. Met een variantie-analyse bekijken we of de
berichtgeving in het ene medium invloed heeft op de berichtgeving in het andere medium, de
volgende dag. Wanneer er een * naast een getal staat, in de resultaten van de variantie-analyse,
betekent dit dat deze invloed significant is.
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Figuur 94: Resultaten van de correlatie-analyse op de soorten media en soorten kranten.

(Opmaak figuur:

RoermondCorrelatieKrantenSoort.pdf)
Uit figuur 94 blijkt dat alleen de regionale en populaire kranten sterk met elkaar samenhangen in
de tijdstippen waarop zij over Roermond berichten. De overige soorten kranten hangen in
mindere mate samen of hebben zelfs een negatieve samenhang, waaruit blijkt dat als de ene soort
krant over de incidenten rapporteert, de andere dit juist niet doet.

Figuur 95: Resultaten van de variantie-analyse op de soorten media en soorten kranten.

(Opmaak figuur:

RoermondVariantieKrantenSoort.pdf)
Uit figuur 95 blijkt dat populaire kranten en regionale kranten van invloed zijn op de
berichtgeving in gratis kranten. De kwaliteitskranten hebben invloed op de regionale kranten.
Geen van deze relaties is significant.
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Figuur 96 aantal statements per krantensoort per maand, een jaar na de eerste piek.

(Opmaak grafiek:

RoermondKrantenMonth.xlsx)
In augustus en september 2010 is het meeste nieuws over de incidenten in Roermond te vinden
in de regionale krant De Limburger. In augustus is ook een kleine piek te zien voor de populaire
kranten. In september 2010 tonen de kwaliteitskranten lichte interesse in de onrust in
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Donderberg. Vanaf oktober 2010 neemt de aandacht voor Roermond in regionale kranten steeds
meer af en is in de andere krantensoorten geen nieuws meer over de incidenten te vinden. In de
gratis kranten wordt in deze hele periode niet over de onrust geschreven.
4.3. Bronnen in het Nieuws
In deze paragraaf kijken we naar de verschillende bronnen die aan het woord komen in de
berichtgeving over de incidenten in Roermond. Wie de bron van het nieuws is, zo blijkt uit
onderzoek, heeft de mogelijkheid de berichtgeving te sturen. We kijken naar de volgende
bronnen in het nieuws: de burgemeester, overige gemeentelijke actoren, landelijke actoren,
experts en burgers. Voor burgers maken we onderscheid tussen Marokkaanse Nederlanders en
overige burgers.
a. In Totaal
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Figuur 97: totaal aantal hits per bron in de eerste piek. (Opmaak

grafiek: RoermondSourcesTotal.xlsx)

Uit bovenstaande grafiek wordt duidelijk dat alleen de burgemeester, lokale actoren en burgers als
bron voorkomen gedurende de eerste nieuwsgolf. Hiervan komen (overige) lokale actoren (bijv.
de gemeenteraad) veruit het meest voor als bron. Marokkaanse Nederlanders, experts en
landelijke actoren komen helemaal niet aan het woord in de kranten.
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Figuur 98: aantal hits per bron per dag in de eerste piek. (Opmaak

grafiek: RoermondSourcesDate.xlsx)

Op dinsdag 6 oktober zijn alleen de lokale actoren en de burgemeester te zien als bronnen in het
nieuws, beide soorten bronnen worden echter in bescheiden mate gebruik. 7 oktober toont veel
burgers als bron. De eerste grote piek is te zien op vrijdag 9 oktober, wanneer veel lokale
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bronnen aan het woord komen en ook de burgemeester zijn zegje doet in de media. Op maandag
12 oktober is er weer plaats voor burgers om hun mening te geven, waarop de dag erna weer
lokale bronnen en de burgemeester aan het woord komen. Landelijke bronnen komen helemaal
niet voor als bron in de berichtgeving over Roermond. Ook de experts en Marokkaanse
Nederlanders worden niet geraadpleegd door de media. Vanaf augustus 2010 komen er geen
bronnen voor in het nieuws over de incidenten in Roermond.
c. Dynamiek
Om te kijken of de verschillende bronnen met elkaar samenhangen, zijn er correlatie- en
variantie-analyses gedaan. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd door
bronnen uitspraken worden gedaan in de media. Met een variantie-analyse wordt bekeken of een
uitspraak van een bron gevolgd wordt door een uitspraak van een andere bron de volgende dag.

Figuur 99: Resultaten van de correlatie-analyse op de bronnen. Figuur 100: Resultaten van de variantie-analyse op de bronnen.

(Opmaak

figuur:
RoermondCorrelatieSources.pdf
RoermondVariantieSources.pdf (rechts))

(links)

en

In figuur 99 zien we dat de burgemeester vaak met andere lokale actoren in het nieuws verschijnt.
Uit figuur 100 blijkt echter dat er van een onderlinge beïnvloeding tussen deze bronnen geen
sprake is. Wel is te zien dat als er landelijke actoren in de berichtgeving voorkomen, dit leidt tot
meer nieuws in totaal over de incidenten in Roermond. Dit totale nieuws heeft weer een positieve
invloed op het aantal lokale actoren dat voorkomt in het nieuws. Geen van deze invloeden is
echter significant.

4.4. Lokaal/Landelijk
Een van de vragen die in dit onderzoek worden gesteld is wanneer de incidenten in Culemborg
veranderen van een lokaal naar een landelijk probleem. Om deze vraag te beantwoorden bekijken
we de verschillende actoren waaraan aandacht wordt besteed in de berichtgeving. Het verschil
met bronnen in het nieuws is dat bij de bepaling van het Lokale en Landelijke Frame de actoren
niet alleen als bron van het nieuws maar ook als onderwerp van gesprek kunnen voorkomen.
Hierbij gaan we ervan uit dat de incidenten een landelijk karakter krijgen wanneer er meer
landelijke actoren worden genoemd dan lokale actoren.
a. In Totaal

135

100

landelijk

80

lokaal

60
40
20
0
piek

Figuur

101:

totaal

aantal

hits

per

lokaal/nationaal

frame

in

de

eerste

piek.

(Opmaak grafiek:

RoermondLocalityTotal.xlsx)
Uit figuur 101 blijkt dat er veel meer lokale actoren voorkomen in het nieuws over de incidenten
in Roermond, dan landelijke actoren. Landelijk actoren komen minder dan 10 keer voor in het
nieuws, terwijl lokale actoren bijna 80 keer voorkomen.
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Figuur 102: aantal hits per lokaal/nationaal frame per dag in de eerste piek.

(Opmaak grafiek:

RoermondLocalityDate.xlsx)
Op de eerste twee dagen nadat het nieuws over de incidenten in Roermond in de media
verschijnt worden er vooral lokale actoren genoemd in de berichtgeving. Pas op de derde dag
worden landelijke actoren geassocieerd met de incidenten. Op deze dag komen zelfs meer
landelijke dan lokale actoren in het nieuws. Op vrijdag 9 oktober komen de landelijke actoren
ook nog in het nieuws voor, we zien een grote piek voor lokale actoren in de berichtgeving.
Vanaf zaterdag 10 oktober zijn er geen landelijke actoren meer in het nieuws te bekennen. Wel is
op 13 en 14 oktober nog een piek te zien in de berichtgeving over lokale actoren.
c. Dynamiek
Om te kijken of er samenhang is tussen het Landelijk- en het Lokaal Frame zijn er correlatie- en
variantie-analyses uitgevoerd. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd vanuit
een Landelijk- of Lokaal Frame wordt bericht in de media. Met een variantie-analyse wordt
bekeken of de berichtgeving vanuit een van de frames invloed heeft op de berichtgeving vanuit
de frames de volgende dag.
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Figuur 103: Resultaten van de correlatie-analyse op de lokaal/nationaal frames.
Figuur 104: Resultaten van de variantie-analyse op de lokaal/nationaal frames.

(Opmaak

figuur:
RoermondCorrelatieLocality.pdf
RoermondVariantieLocality.pdf (rechts))

(links)

en

Uit figuur 103 blijkt dat het Landelijk- en Lokaal Frame niet tegelijkertijd voorkomen in de
berichtgeving. Uit figuur 104 blijkt dat vooral de hoeveelheid berichtgeving invloed heeft op de
lokaliteit van de berichtgeving. Landelijke actoren zorgen voor meer berichtgeving in de
dagbladen, waarop de lokale actoren vervolgens reageren. Hoe groter de omvang van de
berichtgeving hoe meer lokale actoren in het nieuws verschijnen. Let wel, aandacht voor lokale
actoren zorgt niet voor meer aandacht voor landelijke actoren.
d. Per Maand
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Figuur 105: aantal hits per lokaal/nationaal frame per maand, een jaar na de eerste piek.

(Opmaak grafiek:

RoermondLocalityMonth.xlsx)
In augustus 2010 komen zowel landelijke als lokale actoren voor in het nieuws over de incidenten
in Roermond. De lokale actoren komen echter wel meer voor dan de landelijke actoren. In
september zien we zowel landelijke als lokale actoren in de mediainhoud, er is wel een piek te
zien in de lijn voor lokale actoren. In oktober verdwijnen de landelijke actoren uit het nieuws als
over de onrust in Donderberg gaat, tevens is er een mindering in interesse voor lokale actoren te
zien. De landelijke actoren verschijnen in november weer in het nieuws in verband met
Roermand. Het is opvallend dat ze vaker in het nieuws verschijnen dan lokale actoren binnen het
kader van Roermond.
4.5. Politieke Partijen
In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de politieke partijen en politici aan het woord
komen in de berichtgeving over de incidenten in Roermond. Het blijkt dat er geen politici aan het
woord komen in de berichtgeving over de incidenten in Roermond. Blijkbaar speelt partijpolitiek
geen rol in de berichtgeving over de incidenten in de wijk Donderberg.
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4.6. Frames
Er zijn verschillende perspectieven waarneembaar in de berichtgeving. Zo kan er vanuit een
Diagnostisch Frame naar de oorzaken van de incidenten worden gekeken of juist vanuit een
Prognostisch Frame naar de oplossing voor de problemen. In deze paragraaf gaan we in op
verschillende frames die we in de berichtgeving hebben onderscheden. Dit zijn:
1) De terreur en criminaliteit die wordt gepleegd (Terreur Criminaliteit Frame)
2) Immigratie als veroorzaker van de problemen (Immigratie Frame)
3) Daadkrachtig optreden van politie en leger (Politie Leger Daadkrachtig Frame)
4) Daadkrachtig optreden van de gemeente (Gemeente Daadkrachtig Frame)
5) Kritiek op de overheid (Overheid Falend Frame)
6) Rechtspraak en strenger straffen als oplossing (Rechtspraak Frame)
7) Discussie over de handhaving van de orde (Order Abstract Frame)
8) Maatregelen om de orde te handhaven (Order Concreet Frame)
9) Dialoog met de betrokkenen of andere zachtere maatregelen (Dialoog Frame)
10) Opvoeding van de relschoppers als oplossing (Opvoed Frame)
a. In Totaal
40

terreurcriminaliteit

30

politielegerdaadkrachtig

immigratie
gemeentedaadkrachtig

20

overheidfalend
rechtspraak

10

orderconcreet
orderabstract

0

dialoog

piek

opvoed

Figuur 106: totaal aantal hits per frame in de eerste piek. (Opmaak

grafiek: RoermondFramesTotal.xlsx)

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het Terreur Criminaliteit Frame het meest voorkomt in de
mediainhoud betreffende Donderberg. In de tweede plaats wordt het Overheid Falend Frame het
meest gebruikt. Het Politie Leger Daadkracht Framig en het Gemeente Daadkrachtig vinden we
evenveel terug en delen de derde plaats. Het Order Abstract Frame komt ook nog in aanzienlijke
mate terug in de inhoud, de overige frames een stuk minder. De incidenten in Donderberg
worden dus voornamelijk binnen vijf kaders besproken in de media.
b. Per Dag
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Figuur 107: aantal hits per frame per dag in de eerste piek. (Opmaak

grafiek: RoermondFramesDate.xlsx)

In figuur 107 zien we het aantal frames per dag in de mediainhoud. Op dag 1 van de incidenten
worden de gebeurtenissen in Roermond vooral geframed als terreur en criminaliteit. Ook wordt
al in lichte mate geschreven over abstracte oplossingen, rechtspraak en de aanpak van de politie
en het leger. Op de tweede dag, woensdag 7 oktober, is een grote piek gezien in het Overheid
Falend Frame. Hieruit blijkt dat er onvrede wordt geuit over de aanpak van de overheid van de
problemen. Het Order Abstract Frame komt ook veelvoudig voor op 7 oktober, het toont aan
dat in deze fase van de berichtgeving slechts wordt gesproken over het feit dat oplossingen moet
komen. Op vrijdag 9 oktober is wederom een grote piek te zien voor het Overheid Falend
Frame. Daarnaast wordt de berichtgeving veel geplaatst binnen een context van dialoog en
daadkrachtig optreden van politie en het leger. Hieruit blijkt dat er nog steeds onvrede wordt
geuit ten opzichte van de overheid, maar dat de gemeente wel in het nieuws komt met
daadkrachtige oplossingen. Ook worden zachte maatregelen als oplossing voor de problemen
besproken. Op de volgende dag zijn alleen nog het Order Abstract Frame en het Overheid
Falend Frame in het nieuws. Op maandag 12 oktober is een piek te zien in het gebruik van het
Politie Leger Daadkrachtig Frame. 13 oktober staat in het teken van het Rechtspraak Frame, het
Gemeente Daadkrachtig Frame maar vooral het Terreur Criminaliteit Frame. Het gebruik van het
laatstgenoemde frame zet een flinke stijging in en bereikt op 14 oktober een hoogtepunt. Op
deze dag vinden we ook vaak het Order Concreet Frame terug, in deze fase van de hype komen
dus de concrete voorstellen naar voren. Het gebruik van dit frame gaat gepaard met een
aanzienlijke hoeveelheid in Overheid Falend Frame.
c. Dynamiek
Om te kijken of er samenhang is tussen de verschillende frames zijn er correlatie- en variantieanalyses uitgevoerd. Met een correlatie-analyse wordt bekeken of er tegelijkertijd vanuit
verschillende frames wordt bericht in de media. Met een variantie-analyse wordt bekeken of de
berichtgeving vanuit een van de frames invloed heeft op de berichtgeving vanuit andere frames
de volgende dag.
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(Opmaak

figuur:

RoermondCorrelatieFrames.pdf)
In figuur 108 is te zien dat het Terreur Criminaliteit Frame vaak samen voorkomt met het Politie
Leger Daadkrachtig Frame. Ook komt het nieuws over de discussie omtrent de aanpak van de
problemen vaak tegelijk in het nieuws met het Overheid Falend Frame.

Figuur
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(Opmaak

figuur:

RoermondVariantieFrames.pdf (rechts))
In figuur 109 zien we de dynamiek tussen de verschillende frames. Het valt direct op dat
berichtgeving binnen het Order Abstract Frame wordt gevoed door het Terreur Criminaliteit
Frame. Daarnaast leidt het debat over de handhaving van de orde tot meer berichtgeving over
ordehandhaving. Dit betekent dat als de discussie eenmaal op gang is de dag erna meer artikelen
over deze problematiek verschijnen. Zowel deze discussie als het daadkrachtig optreden van de
politie voedt de totale hoeveelheid van het nieuws. Geen van deze relaties is echter significant.
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(Opmaak grafiek:

In augustus 2010 komt het Terreur Criminaliteit Frame het meest in de media inhoud voor. Ook
is er een piek te zien voor het Overheid Falend Frame. In de mediainhoud wordt de ernst van de
situatie onderstreept zijnde terreur en criminaliteit terwijl er tevens kritiek wordt geuit op de wijze
waarop de overheid omgaat met de situatie. Zowel het Order Concreet Frame als Order Abstract
vinden we in mindere mate terug, de berichtgeving lijkt in bescheiden mate binnen een context
van oplossingen te worden geplaatst. Dit wordt bevestigd als blijkt dat het Dialoog Frame ook
niet prominent aanwezig is, zie hiervoor de licht groene lijn. In september zien we het Terreur
Criminaliteit Frame veel terug. Daarnaast wordt het Politie Leger Daadkrachtig Frame veel
gebruikt in de mediadiscussie. Een harde aanpak wordt dus gezien als de oplossing voor de
problematiek in Donderberg. Bovendien zien we een piek in het Immigratie Frame wat aantoont
dat immigratie als een mogelijke oorzaak van de problematiek wordt gezien. In oktober van 2010
zakt het Terreur Criminaliteit Frame weg in de mediainhoud, het Politie Leger Daadkrachtig
komt het meest voor. Het Order Abstract Frame en het Rechtspraak Frame zijn ook relatief
nadrukkelijk aanwezig. Dit leidt tot de gedachte dat er meer over de aanpak van de problematiek
wordt gepraat, oplossingen zijn strenge aanpak en de rechtspraak. In november nemen de frames
sterk af in de berichtgeving over Roermond en vinden we slechts het Order Concreet Frame nog
terug. De reden hiervoor ligt in het feit dat men een wijkverbod wil instellen voor jongeren die
overlast veroorzaken.
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Bijlage B: Zoektermen
1. Zaken
Gouda#("gouda/goudse/oosterwei
moluk*/marok*/straatterreur/straatterror*/reljeugd*/etters/samenscholing/noodverordening/o
verval*/agressi*/bedreig*/berov*/onlusten/incident*/tuig/geweld*/crimin*/misd*/onlust*/pe
sten/pesters/mishandelen/mishandeling/jaarwisseling/straatbende*/straatjeugd/incident*/span
ning/brandstichting*/verniel*/mishandle*"~100)
Culemborg#("culemborg*/terweijde
moluk*/marok*/straatterreur/straatterror*/reljeugd*/rellen/etters/samenscholing/noodverorde
ning/overlast*/overval*/rammen/voorgevel/agressi*/bedreig*/berov*/negatie*/jong*/voortui
n/inrijden/onlusten/incident*/tuig/geweld*/crimin*/misd*/onlust*/hang*/pesten/pesters/mis
handelen/mishandeling/jaarwisseling/straatbende*/straatjeugd/incident*/spanning/brandstichti
ng*/verniel*/mishandle*/Azarkan/verzoening*/schelven"~100)
Utrecht#((("leidsche rijn" OR "leidse rijn") AND (homo* OR moluk* OR marok* OR
straatterreur OR straatterror* OR reljeugd* OR rellen OR overval* OR rammen OR voorgevel
OR agressi* OR bedreig* OR berov* OR onlusten OR tuig OR geweld* OR crimin* OR misd*
OR onlust* OR wegpesten OR pesten OR wegjagen OR treiteren OR wegtreiteren)) NOT
(horecavergunning kunstenaarswoningen "roze zaterdag" festival doktersroman wk-* sport*
geweldig vakanties "ring utrecht" lieshout boeken oppervlaktewater Vredenburg diersoort
valentijnsdag "FC Utrecht"))
Roermond#(("roermond/donderberg
marok*/straatterreur/straatterror*/reljeugd*/etters/samenscholing/noodverordening/overval*/
agressi*/bedreig*/berov*/onlusten/tuig/geweld/geweldadig/steekpartij/crimin*/misda*/overla
st/onlust*/hangjongeren/pesten/pesters/mishandelen/mishandeling/straatbende*/straatjeugd/i
ncident*/brandstichting*/verniel*/acker"~80) NOT (huisjesmelkers overbewoning
vochtproblemen ontwerpwedstrijd waterstand "hoog/hoge water*" "seksueel/misbruik
pastoor"~10 Euroturbine))

2. Frames
TerreurCriminaliteit#(crimin* terror* terreur* overlast* vandalis* bedreig* geweld* straatterr*)
Immigratie#("immigra*/multicultu*/alloch*/buitenland*/inburgering*/integr*
geweld*/bedreig*/vandalis*/terreur*/terror*/straatterr*/crimin*/problem*/overlast*/onrust/r
addraaier*/pestkop*/homohater*/probleemj*/jeugdbende*/relschop*/reljonge*/reljeugd*/stra
attuig*/straatterrorist*"~15)
PolitieLegerDaadkrachtig#(("aanhouden/arresteren*/arrestatie*/maatregel*/oppakken/straf*/b
estraf*/gevangenis*/celstraf*/uitzetten/optreden/aanpakken/toezicht*/controle/bestrijd*
politie/politieagent*/politieeenheid/politieeenheden/justitie/leger/marechaussee/landmacht/mi
litair*"~10) AND NOT ((geblunderd* blunder verkeerd falen* misluk* dwalen* dwaling fouten
foutief) ("soft/slecht*/verkeerd
optreden/opgetreden/gehandeld/behandeld/aangepakt/aanpak"~8)))
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GemeenteDaadkrachtig#(("aanhouden/arresteren*/arrestatie*/maatregel*/oppakken/straf*/bes
traf*/gevangenis*/celstraf*/uitzetten/optreden/aanpakken/toezicht*/controle/bestrijd*
gemeenteraad/burgemeester*/wethouder*"~10) AND NOT ((geblunderd* blunder verkeerd
falen* misluk* dwalen* dwaling fouten foutief) ("soft/slecht*/verkeerd
optreden/opgetreden/gehandeld/behandeld/aangepakt/aanpak"~8)))
OverheidFalend#(("overheid/overhed*/ambtena*/gemeente*/burgemeester*/politiek/politici/
politicus/minister/ministerie/staatssecretaris*
geblunderd*/blunder/verkeerd/falen*/misluk*/dwalen*/dwaling/fouten/foutief"~10)
(overheid overhed* ambtena* gemeente* burgemeester* politiek politicus politici minister
ministerie staatssecretaris* AND ("soft/slecht*/verkeerd
optreden/opgetreden/gehandeld/behandeld/aangepakt/aanpak"~8)) (overheid overhed*
ambtena* gemeente* burgemeester* politiek politici minister ministerie staatssecretaris* AND
("niets proble*"~3)) (overheid overhed* ambtena* gemeente* burgemeester* politiek politicus
politici minister ministerie staatssecretaris* AND ("geen/onvoldoende/weinig
steun/draagvlak/grip/controle/overzicht*"~3))("overheid/overhed*/ambtena*/gemeente*/bur
gemeester*/politiek/politici/minister/ministerie/staatssecretaris*
verontschuld*/excuses/spijt/sorry"~4))
Rechtspraak #((("rechtspraak/justitie/rechter/rechterlijke/gerechtshof/rechtbank/rechtscollege
raddraaier*/pestkop*/homohater*/probleemj*/jeugdbende*/relschop*/marok*/alloch*/moluk
*/reljonge*/reljeugd*/straattuig*/straatterrorist*"~15) ("Openbaar Ministerie" AND (pestkop*
homohater* probleemj* jeugdbende* relschop* marok* alloch* moluk* reljonge* reljeugd*
straattuig* straatterrorist))) AND NOT ((geblunderd* blunder verkeerd falen* misluk* dwalen*
dwaling fouten foutief) ("soft/slecht*/verkeerd
optreden/opgetreden/gehandeld/behandeld/aangepakt/aanpak"~8)))
Dialoog#(("dialoog/gesprek*/straatcoach*/buurtvader*/praten/discuss*/taakstraf*/prevent*/v
eiligheidsteam*
geweld*/bedreig*/vandalis*/terreur*/terror*/straatterr*/crimin*/problem*/overlast*/onrust/r
addraaier*/pestkop*/homohater*/probleemj*/jeugdbende*/relschop*/reljonge*/reljeugd*/stra
attuig*/straatterrorist*"~15) AND NOT (("electronisch toezicht" cameratoezicht "camera
toezicht" supersnelrecht noodverordening samenscholingsverbod wijkverbod "zero tolerance"
gebiedsverbod straatverbod meldingsplicht contactverbod "gay alert" gay-alert identificatieplicht)
("paspoort innemen/ingeno/inlever*/ingeleverd*"~3)
("aanhouden/arresteren/arrestatie*/oppakken/straf*/bestraf*/celstraf*/gevangenis/snelrecht*/
supersnelrecht*/berecht*
raddraaier*/pestkop*/homohater*/probleemj*/jeugdbende*/relschop*/marok*/alloch*/moluk
*/reljonge*/reljeugd*/straattuig*/straatterrorist*"~15)))
Opvoed#(("ouders/vader/moeder/vaders/moeders/onderwijs*/instelling*/jeugdzorg/centra/ui
thuisplaats*/opvoed*/heropvoed*
raddraaier*/pestkop*/homohater*/probleemj*/jeugdbende*/relschop*/marok*/alloch*/moluk
*/reljonge*/reljeugd*/straattuig*/straatterrorist*"~15 AND NOT voorouders) AND NOT
(("electronisch toezicht" cameratoezicht "camera toezicht" supersnelrecht noodverordening
samenscholingsverbod wijkverbod "zero tolerance" gebiedsverbod straatverbod meldingsplicht
contactverbod "gay alert" gay-alert identificatieplicht) ("paspoort
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innemen/ingeno/inlever*/ingeleverd*"~3)
("aanhouden/arresteren/arrestatie*/oppakken/straf*/bestraf*/celstraf*/gevangenis/snelrecht*/
supersnelrecht*/berecht*
raddraaier*/pestkop*/homohater*/probleemj*/jeugdbende*/relschop*/marok*/alloch*/moluk
*/reljonge*/reljeugd*/straattuig*/straatterrorist*"~15)))
EtnischConflict#(((Marok* AND Moluk*) OR Etnisch*) AND
("gemeenschap/gemeenschappen/familie*/gezin/rassen/gezinnen/groep/groepen/bendes
ruzie*/conflict*/vecht*/botsing*/matten/onrust*/spanning*"~8)) (rassen* "botsing van
culturen") (((Marok* AND Moluk*) OR Etnisch*) AND ("gespannen sfeer" "tegenover elkaar"
"op de vuist" "botsing" raci*))
OrderAbstract#(((maatregel* optreden aanpakken bestrijd* beteugelen tegengaan handhav*)
AND (crimin* terror* terreur* overlast* vandalis* bedreig* geweld* straatterr* ongeregeldheden
overlast onrust raddraaier* pestkop* homohater* probleemj* jeugdbende* relschop* reljonge*
reljeugd* straattuig straatterrorist*)) AND NOT (("electronisch toezicht" cameratoezicht "camera
toezicht" supersnelrecht noodverordening samenscholingsverbod wijkverbod "zero tolerance"
gebiedsverbod straatverbod meldingsplicht contactverbod "gay alert" gay-alert identificatieplicht)
("paspoort innemen/ingeno/inlever*/ingeleverd*"~3)
("aanhouden/arresteren/arrestatie*/oppakken/straf*/bestraf*/celstraf*/gevangenis/snelrecht*/
supersnelrecht*/berecht*
raddraaier*/pestkop*/homohater*/probleemj*/jeugdbende*/relschop*/marok*/alloch*/moluk
*/reljonge*/reljeugd*/straattuig*/straatterrorist*"~15)("ouders/vader/moeder/vaders/moeders
/onderwijs*/instelling*/jeugdzorg/centra/uithuisplaats*/opvoed*/heropvoed*
raddraaier*/pestkop*/homohater*/probleemj*/jeugdbende*/relschop*/marok*/alloch*/moluk
*/reljonge*/reljeugd*/straattuig*/straatterrorist*"~15)("dialoog/gesprek*/straatcoach*/buurtva
der*/praten/discuss*/taakstraf*/prevent*/veiligheidsteam*
geweld*/bedreig*/vandalis*/terreur*/terror*/straatterr*/crimin*/problem*/overlast*/onrust/r
addraaier*/pestkop*/homohater*/probleemj*/jeugdbende*/relschop*/reljonge*/reljeugd*/stra
attuig*/straatterrorist*"~15)("aanhouden/arresteren*/arrestatie*/maatregel*/oppakken/straf*/b
estraf*/gevangenis*/celstraf*/uitzetten/optreden/aanpakken/toezicht*/controle/bestrijd*
politie/politieagent*/politieeenheid/politieeenheden/justitie/leger/marechaussee/landmacht/mi
litair*"~10)OR
("aanhouden/arresteren*/arrestatie*/maatregel*/oppakken/straf*/bestraf*/gevangenis*/celstraf
*/uitzetten/optreden/aanpakken/toezicht*/controle/bestrijd*
gemeenteraad/burgemeester*/wethouder*"~10)("rechtspraak/justitie/rechter/rechterlijke/gerec
htshof/rechtbank/rechtscollege/"Openbaar Ministerie"
raddraaier*/pestkop*/homohater*/probleemj*/jeugdbende*/relschop*/marok*/alloch*/moluk
*/reljonge*/reljeugd*/straattuig*/straatterrorist*"~15)))
OrderConcreet#(("electronisch toezicht" cameratoezicht "camera toezicht" supersnelrecht
noodverordening samenscholingsverbod wijkverbod "zero tolerance" gebiedsverbod
straatverbod meldingsplicht contactverbod "gay alert" gay-alert identificatieplicht) ("paspoort
innemen/ingeno/inlever*/ingeleverd*"~3)
("aanhouden/arresteren/arrestatie*/oppakken/straf*/bestraf*/celstraf*/gevangenis/snelrecht*/
supersnelrecht*/berecht*
raddraaier*/pestkop*/homohater*/probleemj*/jeugdbende*/relschop*/marok*/alloch*/moluk
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*/reljonge*/reljeugd*/straattuig*/straatterrorist*"~15)) AND NOT
(("aanhouden/arresteren*/arrestatie*/maatregel*/oppakken/straf*/bestraf*/gevangenis*/celstra
f*/uitzetten/optreden/aanpakken/toezicht*/controle/bestrijd*
politie/politieagent*/politieeenheid/politieeenheden/justitie/leger/marechaussee/landmacht/mi
litair*"~10)OR
("aanhouden/arresteren*/arrestatie*/maatregel*/oppakken/straf*/bestraf*/gevangenis*/celstraf
*/uitzetten/optreden/aanpakken/toezicht*/controle/bestrijd*
gemeenteraad/burgemeester*/wethouder*"~10))

3. Actoren
Lokaal#("lokaal bestuur"~5 "B W"~5 burgemeester* wethouder* gemeenteraad)
Landelijk#(regering minister* tweede-kamer* "tweede kamer*" eerste-kamer* "eerste kamer*"
kamerl* fractievoorzitter* partijleider* staatssecretaris* VVD "volkspartij voor vrijheid en
democratie" PVV "partij voor de vrijheid" CDA "cristen democratisch appel" PvdA "partij van
de arbeid" Groenlinks "groen links" SP "socialistische partij" PvdD "partij voor de dieren" D66
"democraten 66" Christenunie CU "christen unie" SGP "staatkundig gereformeerde partij" TON
"trots op nederland")
Burgers#(burger*)
OVactoren#(buschauffeur* connexxion OR ("bus/connexxion chauffeur*"~5))
Homoseksuelen#(homo*)
MarokkaanseNederlanders#(marok*)
MolukseNederlanders#(moluk*)
Buurtbewoners#(buurtbew* OR betrokkene* OR getuige* OR omstanders)
Burgemeester# (burgemeester*)

4. Politici
VVD#(VVD vvd "volkspartij voor vrijheid en democratie" "Mark Rutte" Rutte)
PVV# (PVV pvv "partij voor de vrijheid" "Geert Wilders" Wilders)
CDA# (CDA cda "christen democratisch appel" "Jan-Peter Balkenende" Balkenende "Maxime
Verhagen" Verhagen)
PvdA# (pvda PvdA "partij van de arbeid" "Wouter Bos" "Job Cohen")
GroenLinks# (Gl gl groenlinks GroenLinks "groen links" "Femke Halsema" Halsema "Jolande
Sap")
SP# (sp SP "socialistische partij" "Emile Roemer" Roemer "Agnes Kant" Kant)
PvdD# (pvdd PvdD "partij voor de dieren" "Marianne Thieme" Thieme)
D66#(d66 D66 "democraten 66" "Alexander Pechtold" Pechtold)
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ChristenUnie# (CU cu Christenunie "christen unie" "Andre Rouvoet" Rouvoet "Arie Slob" Slob)
SGP# (SGP sgp "staatkundig gereformeerde partij" "Bas van der Vlies" "van der Vlies" "Kees
van der Staaij" "van der Staaij")
TON# (TON ton "trots op Nederland" "Rita Verdonk" Verdonk)
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Bijlage C: Semantische Netwerk Analyse: de NET-methode
Voor de codering van de teksten, oftewel de extractie van de netwerken uit de teksten maken we
gebruik van de NET-methode (Van Cuilenburg et al., 1986; Kleinnijenhuis et.al.,1997, 2008).
Daarbij wordt nieuws ontleed tot kernbeweringen, die alle één en dezelfde syntactische opbouw
hebben. Een kernzin is een uitspraak waarin enigerlei relatie tussen twee actoren, tussen twee
issues of tussen een actor en een issue gelegd wordt. Voor de goede orde: één zin kan meerdere
kernzinnen bevatten. In een zin als “VVD en PvdA kritisch over opstelling RIVM” zitten twee
kernzinnen, te weten: “VVD kritisch over opstelling RIVM” en “PvdA kritisch over opstelling
RIVM.” Aan de hand van deze methode wordt de informatie zoals weergegeven in een artikel
omgezet tot een netwerk van onderlinge relaties tussen de voorkomende actoren en issues. De
methode kent een aantal verschillende zinstypen/relaties die kunnen voorkomen in de netwerken
en die kunnen worden gebruikt voor verschillende analyses. Zie voor een overzicht Tabel 1.
Tabel 1: Soorten zinstype in het nieuws
Type
Omschrijving
Affiniteit
Subject wil iets voor/tegen het
object
Actie
Subject doet iets voor/tegen het
object
Causaliteit Subject beïnvloedt positief/negatief
het object
Associatie Subject wordt geassocieerd met het
object
Equivalent Subject wordt gelijkgesteld aan het
object
Order
Subjets moet iets doen voor/tegen
het object (van de bron)
Reality
beschrijving
feitelijke
toestand
zonder oorzaak
Evaluatie
beoordeling, zonder opgave van
reden

Voorbeeld
Regering voor algemene vaccinatie
RIVM gaat over tot vaccinatie kinderen
Griepprik nadeling voor zieke kinderen
Klink spreekt over Mexicaanse griep
Mexicaanse griep lijkt op Spaanse griep
Burger: overheid moet maatregelen nemen
tegen pandemie
Weer 7 gevallen Mexicaanse griep
Burger: RIVM handelt onethisch

*associatie is iets anders dan affiniteit omdat er niet wordt gesteld of Klink voor of tegen de Mexicaanse griep is, hij spreekt er slechts
over.

Bij de codering wordt gebruik gemaakt van een lijst van "kenobjecten", een overkoepelende term
voor partijen, politici, groeperingen en issues die in het nieuws herhaaldelijk terugkeren.
Daarnaast kunnen specifieke kwesties worden opgenomen die van toepassing zijn op
berichtgeving rond de thema’s van het planbureau. Deze kwesties worden vooraf, in overleg met
de opdrachtgever, gedefinieerd, op een dermate abstract niveau dat allerlei specifieke kwesties
onder deze hoofdcategorieën kunnen worden gegroepeerd tijdens het codeerproces.
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Bijlage D: Definitie Frames Handmatige Analyse
Voor de definitie van de frames voor de handmatige inhoudsanalyse is een syntax gemaakt. In
deze bijlage worden voorbeelden uit deze syntax gegeven en uitgelegd op welke manier de frames
zijn gedefinieerd.
Ten eerste is voor elk frame gespecificeerd welke woorden die in de kenobjectenlijst voorkomen
op dit frame duiden. Als deze woorden in het subject of object van een kernzin genoemd
worden, behoort deze zin tot het desbetreffende frame. Een voorbeeld hiervan is het rechtspraak
Frame:
compute rechtspraak=0.
if any(objectextrapolated, 614, 412, 475, 524, 1122, 2777, 2739, 14349, 15769, 2226, 2630,15768) rechtspraak=1.
if any(subjectextrapolated, 614, 412, 475, 524, 1122, 2777, 2739, 14349, 15769, 2226, 2630,15768) rechtspraak=1.
exe.

Soms behoort een woord alleen tot een bepaald frame als deze in een bepaalde relatie staat tot
een andere actor of een ander issue. In dat geval wordt gespecificeerd dat dit woord alleen tot het
frame behoort, wanneer deze in een zin voorkomt waarin ook de desbetreffende relatie
weergegeven is. Een voorbeeld hiervan is het Politie Leger Daadkrachtig Frame. Tot dit frame
behoren zinnen waarin staat dat de politie of het leger echt iets doet en zinnen waarin de politie
of het leger positief beoordeeld wordt voor hun daden. Daarom worden voor dit frame alleen
actie en affectie zinnen (type=3 of 5) en positieve zinnen (quality=1) waarbij de politie of het
leger in het object staat, meegenomen:
compute politielegerdaadkrachtig=0.
if (any(subjectextrapolated,1394,726) and (type=3 or type=5)) politielegerdaadkrachtig=1.
if ((objectextrapolated=1394 and quality=1) or (objectextrapolated=726 and quality=1)) politielegerdaadkrachtig=1.
exe.

Op deze manier zijn in de syntax alle frames voor de handmatige analyse gespecificeerd.
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